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Bevezetés 
 
 
Az állampolgársági jog elsı törvényi szabályozása a 19. században jelent meg 

Magyarországon. Értekezésem célja, hogy bemutassa az 1879:L. tc. történeti 

elızményeit, külön figyelmet fordítva azokra a törvénytervezetekre és 

javaslatokra, amelyek szerepet játszottak a törvény megalkotásánál. A kutatás 

és feldolgozás során figyelembe vettem a rendi idıszak honpolgárságával 

kapcsolatos azon jogintézményeket (az ünnepélyes és a hallgatólagos 

honfiúsítást), amelyek tovább éltek, és hatással voltak az állampolgárság 

megszerzésére egészen 1879-ig, sıt bizonyos elemeik átkerültek a polgári 

korszak honosítási rendszerébe.  

 A korabeli állampolgársági jogot sem lehet alapvetı dogmatikai 

kérdések elemzése nélkül bemutatni. Ezért foglalkoznom kellett az 

állampolgárság fogalmával, jogági karakterével, alapelvi rendszerével, 

figyelmet fordítva az állampolgársági jog hatályára, az állampolgársági 

jogviszony tartalmára és nem utolsó sorban a kettıs állampolgárság teoretikus 

vizsgálatára. Az állampolgárság dogmatikai közelítése számos olyan kérdést 

tisztázhat, amelyek a dualizmus idıszakának politikai-közjogi vitáinak tárgyai 

voltak.  

 Az alkotmánytörténeti kutatások során gyakran alaptalanul nélkülözött 

gyakorlat bizonyítékul szolgálhat néhány elméleti tétel igazolására. 

Disszertációmban nem csak a törvény megalkotásának történetét és a 

vonatkozó szekunder irodalmat kívánom bemutatni, hanem jogesetekkel 

szeretném szemléltetni a 19. század második felének ténylegesen érvényesülı 

állampolgársági rendszerét. A gyakorlat és az elmélet együttes vizsgálata 

adhat csak átfogó képet a törvény tényleges megvalósulásáról, 

végrehajtásának gyakorlati folyamatáról. 

A Magyar Országos Levéltár belügyminiszteri szekciójában jelentıs 

mennyiségő állampolgársági irat maradt fenn, amelynek részletes 

feldolgozására még senki sem vállalkozott. Ennek következtében meg kellett 
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határozni a doktori értekezésben elemzésre kerülı források idıbeli (egyben 

természetesen fizikai) terjedelmét. A címben feltüntetett tíz év (1880-1890) 

vizsgálata elegendınek bizonyult arra, hogy bemutassam az állampolgársági 

jog rendszerét, és lehetıséget kínált arra, hogy a késıbbi változásokat (a 

távollét intézménye, az állampolgársági státus megszerzése és elvesztése) is 

figyelemmel tudjam kísérni. A disszertációban érintett törvények 

(1871:XVIII., 1879:L., 1886:IV. és 1886:XXI. tc.) megalkotásával kapcsolatos 

források többsége megtalálható a levéltárban, kivéve a megsemmisült 

igazságügyminiszteri anyagokat, vagy a selejtezés következtében eltőnt 

belügyi iratokat. 

A korabeli napilapokban (pl. Pesti Hírlap, Pester Lloyd, Pesti Napló, A 

Hon, Egyetértés, Magyar Néplap) megtalálható cikkek leginkább az 

országgyőlési tudósítások rövid ismertetésére szorítkoztak, eltekintve néhány 

kisebb terjedelmő közleménytıl. Az 1844. évi törvénytervezet nem található 

meg az országgyőlési anyagok között, ezt Szalay László ismertette a Pesti 

Hírlap hasábjain. A távollét kapcsán, Kossuth Lajos állampolgárságának 

elvesztése miatt jelentek meg hosszabb tartalmú, politikai színezettıl sem 

mentes cikkek. 

A primer források elemzése mellett fontos volt az eddigi kutatások 

eredményeinek tanulmányozása és felhasználása. A munkát megnehezítette, 

hogy a választott témakör kevéssé kutatott. A 19. század 

alkotmánytörténetével foglalkozó szakemberek (pl. Polner Ödön, Concha 

Gyızı, Kmety Károly, Ferdinándy Gejza, Ferenczy Ferenc, Bajáki Veronika, 

Balogh Artur, Besnyı Károly, Csizmadia Andor, Királyfi Árpád, Szamel 

Lajos) tanulmányaikban és tankönyveiben leginkább csak a törvény 

rendelkezéseinek bemutatására hagyatkoztak, és kevesen vállalkoztak 

dogmatikai elemzésre, a gyakorlati érvényesülés nyomon követésére. A jelen 

doktori értekezésben elsıdlegesen a MOL-ban megtalálható belügyminiszteri 

eseteket ismertetem, amelynek következtében új megvilágításba kerülhet a 

magyar állampolgársági jog 19. századi normarendszere. 
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 A jogtörténészek közül Kisteleki Károly foglalkozott az 

állampolgársági jog történetével.  A jogtörténetet kutatók (pl. Kajtár István, 

Mezey Barna, Rácz Lajos, Stipta István, Homoki-Nagy Mária, Ruszoly József, 

Révész T. Mihály, Heka László) többsége leginkább az értekezés korszakának 

alkotmány- és jogtörténeti intézményeinek bemutatásával foglalkoztak. Nem 

lehet azonban megfeledkezni a hatályos jogot mővelı alkotmányjogászok (pl. 

Főrész Klára, Kiss Barnabás, Tóth Judit, Ádám Antal, Hajas Barnabás, 

Petrétei József, Schanda Balázs, Sári János) tanulmányairól és monográfiáról 

sem, hiszen az értekezés bizonyos fejezetei (pl. az állampolgárság fogalma, az 

állampolgársági jogviszony, az állampolgárság alapelvei) hasznosították a 

szerzık történeti elemzéseit. 

A disszertáció nemzetközi összehasonlító jellegét egyrészt a külföldi 

szakirodalom elemzése jelenti. Külön figyelmet fordítottam az angol, az 

amerikai, a német és az osztrák kutatók (pl. Ludwig Adamovich, Edmund 

Bernatzik, Wilhelm Brauneder, Rogers Brubaker, Andreas Fahrmeir, Georg 

Jellinek, Emanuel Milner) alkotmánytörténeti szempontból relevánsnak ítélt 

kutatási eredményeinek bemutatására. A magyar alkotmánytörténészek (pl. 

Szabó István, Ruszoly József, Stipta István, Rácz Lajos, Révész T. Mihály, 

Máthé Gábor, Mezey Barna, Nagyné Szegvári Katalin) közül többen is 

foglalkoztak a vizsgált idıszakkal. Másrészrıl elengedhetetlennek tartottam, 

hogy ismertessem az Osztrák-Magyar Monarchia által kötött nemzetközi 

egyezményeket és az azzal kapcsolatos szakirodalmat (pl. Prentiss Webster). 

A kutatási hipotézis felállításakor kérdésként merül fel, hogy melyek 

voltak az elsı állampolgársági törvény elızményei, amelyek hatással voltak 

rendelkezéseinek megfogalmazására? Hogyan és mikor jelent meg az 

állampolgárság fogalma a magyar közjogban? Mikor változott meg az 

állampolgárság jogági elhelyezkedése? Melyek voltak a legmeghatározóbb 

alapelvek az állampolgársági jogban? Hogyan változott meg az 

állampolgársági jog személyi, területi és idıbeli hatálya? A kettıs 

állampolgárság kérdése felvetette az osztrák-magyar, a horvát és a királyi 

család állampolgárságának közjogi dilemmáit. 
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 Az értekezés az 1879:L. tc. elızményeinek, dogmatikájának és 

gyakorlatának bemutatásán keresztül dolgozza fel a dualizmus idıszakának – 

egy politikailag is jelentıs – közjogi reformját. 

A kézirat lezárásának idıpontja: 2009. június 16. 
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I. Az állampolgársági törvény elızményei  

 

A rendi korszakban a honfiúság (indigenatus) fejezte ki az államhoz való 

tartozást, vagyis késıbbi szóhasználattal az állampolgárságot. Adja magát a 

kérdés, hogy közjogi értelemben kit lehetett vagy kellett honfiúnak nevezni? A 

született honfiútól (indigenae, membra regni, regni cives, veri Hungari) 

származó és a magyar korona területén belül lakó személyeket honfiúknak 

tekintették. İk közvetlenül, ipso facto szerezték meg a honpolgárságot. 

Azoknak az idegeneknek, akik magyar honosok akartak lenni, meg kellett azt 

szerezni az erre rendelt, megfelelı eljárás keretében. Magát az eljárást 

nevezzük honfiúsításnak vagy naturalizációnak.1 Rendi jogunk a honosítás két 

változatát ismerte: az ünnepélyes és az egyszerő honfiúsítást.2 Honosításnak 

azt az eljárást nevezték, amely szerint egy idegen megszerzi a magyar 

honfiúságot. „A törvényhozások általában véve e két rendszert követik 

kiegészítve az államfınek jogával a monarchikus államokban a honfiúsítást 

közvetlenül, vagy közvetve hivatal adása által adományozhatni.”3 Ferenczy 

Árpád a honosítást olyan eljárásnak tartotta, amely a honosságát 

megváltoztatni akaró és a befogadó állam közös akaratkinyilvánításán alapult.4 

Korbuly a honpolgársági kötelékbe fogadás feltételeit tekintve a 

honfiúsítás két változatát különítette el. Az elsı szerint a befogadás 

alapkritériuma az állandó letelepedés volt. A második típus szintén feltételezte 

                                                 
1 KORBULY, 1874. 219. A honosításnál a rendi elkülönülés abban jelentkezett, hogy más feltételt 
kellett teljesíteni annak a személynek, aki nemes vagy nem nemes honfiú akart lenni. KIRÁLYFI , 1912. 
188. Bocsor a nemesség szerzésmódjaként említette a honosítást. BOCSOR, 1861. 332., CSIZMADIA , 
1962. 73. Marczali külön kitért a nota infidelitatis esetére és felvetette, hogy a hőtlenség „czime és 
ürügye alatt az országból számőzött családoknak (mint Rákóczi, Tattenbach, Nádasdy, Frangepán, 
Bercsényi és másoknak) ivadékai személyökre polgárjogot kapjanak és nemesi jogaikat 
visszanyerjék.” MARCZALI, 1907. 193-194. Fogarasi szerint aki „honosúlt” az az ország igazi nemesei 
közé került. FOGARASI, 1839. 25. 
2 FERDINÁNDY, 1902. 230. Kiss István is ugyan ezt a felosztást követte. KISS, 1886. 146. Ferdinándy 
Gejza munkásságáról bıvebben: POLNER, 1941. 15-30. 
3 KORBULY, 1874. 224. 
4 FERENCZY, 1905. 29. 
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a letelepedést, de ezen kívül egyéb, a törvényben meghatározott feltételeket is 

teljesíteni kellett.5 

 A rendi közjogunk a honpolgárok két kategóriáját ismerte: 

megkülönböztetett született magyarokat (nativi Hungari, patriae filii) és 

befogadott személyeket (recepti). Az elsı csoportba nem csak azokat sorolták, 

akik Magyarország területén születtek, hanem azokat is, akik a 

társországokból (pl. Horvátország, Szlavónia) származtak.6 Ennek 

megfelelıen magyarnak tekintették a magyar apa törvényes és magyar anya 

törvénytelen gyermekét, valamint azt a külföldi nıt, aki magyar férfihez ment 

feleségül. Wenzel is alapvetıen ezt a kategorizálást alkalmazta.7 

A honfiúság problémáját vizsgálva értekezésemben közvetlenül csak az 

1848. évi jogi reformok elıtti idıszakot elemeztem. Az ország lakosságát 

közjogi nézıpontból ebben a korszakban két nagy csoportra lehet osztani: 

nemes és nem nemes honfiakra. Szorosan véve a nemsi jogállásúak képezték a 

magyar állampolgárokat, leginkább ez hasonlított ahhoz a státuszhoz, amelyet 

a dualizmusban státuszpolgári tartalommal törvényi szinten szabályoztak. „A 

nemes honfiak az állam szerves tagjai, akik közvetlen összekötetésben vannak 

az állammal s akik részesei az állam hatalmának. İk az állam alkotó elemi, 

kiken az állam felépül.”8 A nemességnek az állami életben betöltött 

meghatározó szerepe indokolta, hogy a nemesség megszerzését szigorú 

feltételekhez kötötték. 

 

 

 

 

                                                 
5 KORBULY, 1874. 224. 
6 VUTKOVICH, 1904. 175-176., KORBULY, 1874. 222. Az 1741:61. tc. ezt világosan kimondta. 
7 A honfiúságot meg lehetett szerezni ünnepélyes (indigenatus solemnis) vagy egyszerő (indigenatus 
simplex, incolatus) formában. WENZEL, 1879. 156. 
8 FERENCZY, 1930. 18. A nemesség kivételes tiszteleti és közjogi helyzetét számos szerzı a 
honfoglalás kori viszonyaikkal hozta összefüggésbe. Maga az elnevezés is feltehetıen arra utalt, hogy 
a késıbbi nemesek a honfoglaló nemekbıl, nemzetségekbıl származtak, vissza tudták vezetni 
eredetüket a honfoglaló ısökig. A szó eredeti jelentése idıvel egyre halványabb lett és a nemesség a 
honfiúi érdemek jutalmául szolgált. Az a személy lehetett nemes, aki a haza és a király szolgálatában 
kitüntette magát. ECKHARDT, 1946. 47-48. Mályusz szerint a „származási és vagyoni különbségek a 
honfoglalás korában is elválasztották egymástól a magyart és magyart”. MÁLYUSZ, 1942. 283. 
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1. Az ünnepélyes honfiúsítás 

 

A nemesi jogállást az alkotmányos közjog szerint meg lehetett szerezni eredeti 

és származékos módon.9 Az eredeti szerzésmódok között szerepelt az 

ünnepélyes honfiúsítás, amellyel egy idegen szerezhetett magyar 

honpolgárságot. Annak a személynek, aki honosíttatni akarta magát a nemzet 

és a király szolgálatában kimagasló érdemeket kellett teljesítenie, és igazolnia. 

„Így vált a nemesség az apák vagy a nemességet szerzı egyén honfiui 

érdemeinek jutalmává (laurae virtitus), melyet minden honfiu megszerezhet, 

ha magát a haza és a király, a szent korona érdekében kitünteti.”10 Ez képezte 

a nemesség, vagyis a honfiúság megszerzésének morális, egyben jogi alapját. 

Kérdésként merülhet fel, hogy miért nem volt minden magyar ember 

nemes, miért nem lehetett mindenki honpolgár közjogi értelemben? Miért 

gyakorolhatott az egyik magyar több jogot, mint a másik? Miért voltak 

egyesek kizárva a politikai hatalom gyakorlásából? Werbıczy egyszerősítı 

magyarázata szerint, azok lettek szolgák, akik elmulasztották a hadba vonulás 

teljesítését. 

Kezdetben a honosítás királyi perogatíva volt, de az uralkodónak a 

döntés elıtt meg kellett hallgatnia az ország tanácsát.11 A vegyesházi királyok 

idejében inkább törvényi tilalmazásokat találhatunk, amelynek következtében 

a honosítás szabályait a Habsburgok ideje alatt foglalták törvénybe.12 

Magyarországon elıször törvénybe foglalt honosítással 1542-ben 

találkozhatunk, amikor az uralkodó az országgyőlés javaslatára (Musika) 

                                                 
9 BALOGH, 1901. 74. 
10 FERDINÁNDY, 1902. 205. Az ünnepélyes honfiúsításhoz: KOMJÁTHY, 1846. 9-10. 
11 Erre utal az 1222. évi világi Aranybulla 11. és 26. cikkelye, amelyet az uralkodók nem vettek 
figyelembe. FERDINÁNDY, 1902. 230. Az elsı állampolgársági törvény országgyőlési vitája során 
Péchy Jenı kiemelte, hogy az 1577:70. tc. a király jogkörébe utalta a honfiúsítást. KN. 1879. VII. 284. 
12 A magyarországi honosítással kapcsolatos rendi korban született törvények: 1840:46-54. tc., 
1830:14-16. tc., 1827:38-45. tc., 1802:31-34. tc., 1792:20-22. tc., 1790/91:71-74. tc., 1751:40. tc., 
1741:66-70. tc., 1729:46-49. tc., 1715:129-136. tc., 1687:27-29. tc., 1681:81. tc., 1662:54. tc., 
1659:131-133. tc., 1655:118. tc., 1649:100-102. tc., 1647:155. tc., 1638:73. tc., 1636:46-49. tc., 
1635:93. tc., 1625:66. tc., 1622:78. tc., 1618:5. tc., 1609:76. tc., 1608: k. u. 27. tc., 1605:6. tc. KISS, 
1886. 144. A történeti elızmények közül az 1550:77. tc.-et és az 1687:26. tc-et Szalay is kiemelte. A 
Honosítás I. cikkében kifejtette, hogy a nemesi indigenatus csak egy része a honosítás kérdésének. Ez 
a cikk 1846. július 6-án jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 703. sz. Az elsı állampolgársági 
törvényünk parlamenti vitája során Pauler Tivadar is hivatkozott az 1550:77. tc.-re. KN. 1879. VII. 
279.  
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Laskai Márton esztergomi várnagyot vitézi érdemeiért birtokadományozással 

a magyar nemesek közé emelte.13 Az ünnepélyes honfiúsítással megszerzett 

magyar honpolgársággal együtt ülési és szavazati jogot kaptak a fırendi 

táblán. Elıfordulhatott azonban, hogy tömeges honosítást fogadtak el az 

országgyőlésen, amely ellen a rendek tiltakoztak.14 A rendek azt szerették 

volna elérni, hogy a király a beleegyezésük nélkül senkit ne vegyen fel a 

magyar nemesek soraiba. Ezzel szemben az uralkodók arra hivatkoztak, hogy 

a honfiúsítás, vagyis magyar nemesség adományozása királyi jog. Ennek a 

folyamatnak az lett az eredménye, hogy a király csak a rendek 

beleegyezésével adományozhatott magyar nemességet, ha az országgyőlés 

nem ülésezett, akkor a magyar tanácsosainak hozzájárulását kellett kérnie.15 A 

honosítottat eskü letételére kötelezték, amelyben meg kellett ígérnie, hogy az 

ország törvényeinek engedelmeskedni fog, „az ország szabadságát tehetsége 

szerint megvédi, azok ellenére semmit nem tesz, az ország valamely várát, 

vagy bármely részét nem fogja elidegeníteni, hanem azon lesz, hogy az 

elidegenítetteket is visszaszerezze.”16 

A törvényi szintő szabályozás bevezetése sem csökkentette annak a 

veszélyét, hogy az udvarhoz hő személyeket fogják honosítani. Minden esetre 

a fırendi tábla hatalmi túlsúlya megnövekedett a karok és rendek táblájával 

                                                 
13 CSIZMADIA , 1969. 1075. Laskai Márton honosítására vonatkozó pozsonyi törvény: 1542:50. tc. 
BESNYİ, 1982. 25. Homoki-Nagy Mária is ugyan ezen a véleményen volt. HOMOKI-NAGY, 2005. 16., 
Uı. 2007./a 91. Czövek is ugyan ezt a példát ismertette. CZÖVEK, 1822. 156., BÉLI, 2000. 37., 
CSIZMADIA , 1978. 242., POMOGYI, 2008. 1184. Ezzel szemben Ferdinándy szerint az elsı honosítás az 
1299. évi pesti országgyőlésen történt Morosini Albertino személyében, aki a király nagybátya volt. 
FERDINÁNDY, 1902. 230. 
14 CSIZMADIA , 1969. 1075. A tömeges honfiúsítás fıleg Buda visszafoglalását követıen indult el. 
Ezért is mondták ki a rendek (1687:26. tc.), hogy a honosítottaknak 1000 vert aranyforintot kell 
fizetniük a kincstárba. A privilégiumban rögzített kiváltságokkal való felruházásról beszélt Balogh. 
BALOGH, 1901. 75. A királyi privilégum által történı honosítás szabályait az 1550:77. tc. tartalmazta. 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 61., TIMON, 1902. 537. 
15 CSIZMADIA , 1958. 124. Kapcsolódó jogszabályok: 1550:77. tc., 1630:30. tc., 1687:26. tc. és az 
1741:41. tc. Hajnóczy szerint voltak olyan törvények (pl. 1550:77. tc., 1630:30. tc., 1687:27. tc., 
1723:123-129. tc.), amelyek alapján az idegenek a honosítással „csak” magyarok lettek, de egy idıben 
nem kaphattak nemesi státuszt. A karok és rendek a „maguk sorába” fogadták az idegeneket a 
következı törvényekkel: 1687:28-29. tc., 1715:134. tc. és az 1723:125. tc. Az 1715:130. tc. és az 
1723:123-124. tc. már szavazati és ülési jogot is biztosított a számukra, amely − a korabeli közjogi 
felfogás szerint − nemesi rangot is jelentett. Uo. 1958. 124., BÓNIS, 1954. 268., MARCZALI, 1907. 
296-298. Az elsı állampolgársági törvény országgyőlési vitája alkalmával Simonyi Ernı kiemelte, 
hogy az ünnepélyes honfiúsítás az országgyőlés és a király együttes joga volt. KN. 1879. VII. 302. 
16 CSIZMADIA , 1969. 1076., RÉCSI, 1861. 280., KORBULY, 1874. 224. 
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szemben.17 A nemesi közösség attól tartott, hogy a rendszeressé váló 

ünnepélyes honfiúsítással, „a királyi hatalom a hozzá szító oligarchák és 

udvari fınemesek segítségével soraikat megbontja s azokat ellenük 

kijátssza.”18  

A honfiúságot a király adományozta, amelynek elengedhetetlen 

feltétele volt, hogy az országgyőlés becikkelyezze. Ezzel a törvényhozó 

hatalom ellenırzése alatt tartotta a magyar honpolgárság megszerzését. A 

szakirodalmi hagyomány ezt az eljárást nevezte ünnepélyes honfiúsításnak.19 

Az eskü letételérıl okmányt (diploma indigenatus-t) állítottak ki. Ezért 

eljárási díjat kellett fizetni, amelynek összege Mária Terézia idıszakától 

kezdve (1741:41. tc.) 2000 arany forint volt. A taxa megfizetése alól az 

országgyőlés részben vagy teljes mértékben felmentést adhatott az érdemekre 

tekintettel. Csak így lehetett megszerezni azokat a politikai jogokat és 

kiváltságokat, amelyekkel a nemesek rendelkeztek. Ezt követıen vehettek 

részt a honosított személyek az állam irányításában.20 A honosítás az érdemek 

megjutalmazása volt.21 

A honosítással az idegen eredeti rangjának megfelelı jogállást nyert 

Magyarországon. Ez azt jelentette, hogy ha eredetileg báró, gróf, vagy herceg 

volt, akkor ezt megtartotta és élvezte az indigenatus elnyerésével együtt járó 

jogokat, amely egyben fırendi táblai tagságot is jelenthetett.22 A honosított 

köznemességet leginkább a közhivatalok betöltésének a lehetısége érdekelte.23  

                                                 
17 További megelızı intézkedéseket fogadott el az országgyőlés. (1723:55. tc., 1741:15. tc., 1715:23. 
tc., 1723:64. tc.) Grünwald Béla is ezen intézkedések alkotmányjogi jelentısségét emelte ki. 
GRÜNWALD, 1888. 408-409. Szintén elemezte: CSIZMADIA , 1969. 1076. 
18 KAAS, 1926. 31., BESNYİ, 1982. 26. 
19 KISS, 1886. 146., EÖTTEVÉNYI, 1911. 61., CSIZMADIA , 1958. 34. Az elsı állampolgársági törvény 
dualizmus kori országgyőlési vitája alkalmával is hivatkoztak a becikkelyezés fontosságára. Veszter 
Imre hozzászólása: KN. 1879. VII. 344., Tisza Kálmán hozzászólása: KN. 1879. VII. 345. Tisza 
Kálmán kormányának összetételéhez: BÖLÖNY, 1992. 74-75., GERGELY − SZÁSZ, 1978. 68-70. 
20 FERENCZY, 1930. 19., BALOGH, 1901. 75., KISS, 1886. 147. Törvények: 1687:26. tc., 1741:17. és a 
41. tc. KIRÁLYFI , 1912. 191., CSIZMADIA , 1958. 34., FOGARASI, 1845. 25. Frank Ignác  a „kegyelem 
levél” kiállítását a bizonyítás véget tartotta fontosnak. FRANK, 1845. 100. 
21 ÖKRÖS, 1863. 44. Szlemenics is fontosnak tartotta az érdemeket „vagy legalább az országlóház iránt 
szolgálatai által fejedelmünknek országunk rendeinéli ajánlását megérdemelje.” SZLEMENICS, 1845. 
38.  
22 BALOGH, 1901. 75. A fırendi táblai tagságot csak akkor kapta meg az illetı, ha ezt a jogát 
törvényben kifejezetten rögzítették. FERDINÁDY, 1902. 231., KISS, 1886. 147., CSIZMADIA , 1958. 228. 
A becikkelyezési törvényben külön szerepelt, hogy „országgyőlési ülés és szavazat nélkül” vagy 
„országgyőlési ülés és szavazattal”. Kallós hivatkozott az 1840:46. és a 49. tc.-re, amelyek pontosan 
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Az indigenáknak be kellett fizetnie a díjat, akkor is, ha a törvényhozás 

annak egy része alól mentesítette kérelmezıt. Ha ezt nem tette meg akkor a 

honosítás érvényét vesztette.24 A összeget hatósági díj címén kellett 

befizetni.25 A becikkelyezést nevezték „törvénybeigtatásnak” is. Ez 

elengedhetetlen feltétele volt a honpolgárság megszerzésének. A honosítási 

esküt az országgyőlés elıtt kellett letenni, ha a testület nem ülésezett, akkor a 

kancelláriában kellett eleget tenni kötelezettségének. Az eskütétel felesketési 

szertartás keretében történt meg.26 Az eskü szövegét szóról szóra rögzítették a 

pontos hely és idıpont feltüntetése mellett.27 Az esküvel a magyar állam iránti 

kizárólagos hőséget szerették volna biztosítani.28  

Királyfi szerint a honosítási eskü szövege hasonlított a királyi eskü 

szövegének egyes részeihez, amelyet azzal magyarázott, hogy a magyar király 

egyúttal más országok uralkodója is volt. A honosított személynek is lehetett 

más állampolgársága. Ez indokolta a honosítási eskü analóg részének 

rögzítését.29 

A kancellária diploma indigenatus-t állított ki, amelyet bevezettek a 

királyi könyvbe (liber regius).30 Az itt kiállított okmányt ki kellett venni.31 Az 

ünnepélyes honfiúsítás utolsó mozzanataként az országgyőlés törvénybe 
                                                                                                                                          
rögzítették ezeket a feltételeket. KALLÓS, 1865. 53., RÉCSI, 1861. 281., VUTKOVICH, 1904. 176., 
KORBULY, 1874. 226-227., BESNYİ, 1982. 25., TIMON, 1902. 537-538., CSIZMADIA , 1962. 73. Ha 
bármelyik feltétel hiányzott a honosításhoz, akkor a kérelmezı nem élvezhette az azzal járó elınyöket. 
HOMOKI-NAGY, 2005. 17. Matzen bemutatta az Indigenatrecht történetét. Véleménye szerint az 
Indigenatrecht megfelelt a Staatsangehörigkeit-nek. MATZEN, 1906. 13., HEILFRON, 1914. 10. 
23 BESNYİ, 1982. 26. 
24 Az egyháziaknak a fentebb elmondott összegektıl eltérı illetékdíjat határoztak meg. Az egyházi 
nagyobb javadalmasoknak 1000, a kisebbeknek 200 aranyforintot kellett fizetni (1741:17. tc., 
1827:37. tc.). CSIZMADIA , 1969. 1076., BALOGH, 1901. 75., KISS, 1886. 147., RÉCSI, 1861. 280-281., 
VUTKOVICH, 1904. 176., EÖTTEVÉNYI, 1911. 61., KORBULY, 1874. 246., TIMON, 1902. 537., 
FOGARASI, 1845. 25. 
25 CZEBE, 1930. 7. 
26 KISS, 1886. 147. Ezt nevezte Récsi „királyi felség adta kegyelemlevél”-nek. RÉCSI, 1861. 280. 
27 KORBULY, 1874. 226. A honosítási eskü és az oklevél kapcsán: CSIZMADIA , 1958. 34. 
28 Az eskü szövege a következı volt: „Teneantur juramentum praestare, quod regni legibus in 
omnibus parebunt, libertatesque ejusdem regni defendent pro virili, neque contra eas quicquam 
admittent, nullas arces, nullamve regni partem a regno alienabunt, sed alienata etiam omni studio 
recuperaturi sint.” K IRÁLYFI : 1912. 191. A honosítási eskü lényegét Timon abban látta, hogy a 
kérelmezı a szent korona iránti hőségét erısítette meg. TIMON, 1902. 537. Az eskü szövege bekerült a 
kancellárián ırzött protocollum könyvekbe. SZITHA, s.d. 24. 
29 KIRÁLYFI , 1912. 191-192. 
30 Hajnik ismertette a királyi könyvek tartalmát. Az elnevezés abból a ténybıl származott, hogy királyi 
kiváltságokat tartalmaztak. HAJNIK, 1879. 5-6. 
31 BALOGH, 1901. 75. Kapcsolódó jogszabályok: 1604:19. tc., 1687:26. tc. CSIZMADIA , 1958. 34. 
Acsády honosítási hitlevélrıl tett említést. ACSÁDY, 1842. 13. 
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foglalta a honosítást.32 Az oklevél nem csak a honosítás szövegét tartalmazta, 

hanem azt is, hogy a kedvezményezett befizette az eljárási díjat a királyi 

kincstárba.33 

Gróf Neffzer Károly a királyi meghívólevéllel szerette volna 

bizonyítani magyar állampolgárságát. Kérdéses volt, hogy felmenıjét mikor 

honfiúsították. Az 1715-ben kiállított nemesítı levélben csak Neffzer János 

Jakab és testvére, Neffzer Farkas Konrád neve szerepelt. Ennek következtében 

megállapították, hogy egykoron a család másik ágára vonatkozott az 

ünnepélyes honfiúsítás.34 Gróf Kinszky Ernı esetében az ellenkezıjét 

bizonyította be a minisztérium.35 

Az ünnepélyes honfiúsítás által lehetett valaki magyar honpolgárrá, így 

gyakorolhatta a polgári és a politikai jogokat. Ezáltal válhatott részesévé a 

szent koronának (Membrum sacrae Coronae).36  

Erdély területén eltérı rendelkezések voltak érvényben, amelyek a 

partikuláris szokásjogok eredményeként alakultak ki. A legfontosabb 

szabályokat az Approbáták tartalmazták. A honosítást itt is az országgyőléstıl 

kellett kérni. Az eskü letételét és a honosítás tényének törvénybe foglalását 

szintén követelményként fogalmazták meg. A honosítási díj összegét 

kezdetben 1000 aranyforintban állapították meg. A felsorolt feltételek 

teljesítése után a honfiú a fejedelemtıl honfiúsítási okmányt kapott.37 

Erdélyben a honpolgári jog élvezete a három nemzettıl és a négy bevett 

vallástól (római és görög katolikus, református, lutheránus, unitárius) 

                                                 
32 FERDINÁNDY, 1902. 231., TIMON, 1902. 537., VUTKOVICH, 1904. 176., FRANK, 1900. 238-239. Az 
esküvel kapcsolatos eljárásról rendelkezett az 1550:77. törvénycikk. CSIZMADIA , 1958. 254. 
33 HOMOKI-NAGY, 2005. 17. 
34 MOL K 150. I. 10. 1884. 2558. jksz. 2558. apsz. 
35 Gróf Kinszky Ernı egyenesági felmenıjét (Kinszky Ferenc Nándor) az 1723:124. törvénycikkel 
honosították. MOL K 150. I. 10. 1884. 80838. jksz. 69955. apsz. 
36 VUTKOVICH, 1904. 176., HOMOKI-NAGY, 2005. 17. 
37 App. III. r. 41. Magyarországra és Erdélyre nézve a honfiúság tekintetében a viszonosságot az 
1791:16. erd. tc. állapította meg. CSIZMADIA , 1969. 1077. A honpolgári jogegyenlıség Erdély 
lakosaira kiterjedt nemzet, nyelv- és valláskülönbség nélkül. RÉCSI, 1861. 285., KORBULY, 1874. 222. 
Törvénycikkek az erdélyi honosításokkal kapcsolatban: 1847:22-29. erd. tc., 1792:3. tc., 1791:2., 62. 
erd. tc., 1753/55:5. erd. tc., 1752:2. erd. tc., 1751:6. tc., 1748:1. erd. tc. 
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függött.38 Wenzel 1848 elıtt különbséget tett Erdély területén a honfiakon 

belül az „egyesült-nemzetbeliek” és a „nem egyesült-nemzetbeliek” között.39 

 Az ünnepélyes formában honosított személy magyar állampolgársága 

mellett megtarthatta eredeti honosságát és nem volt köteles Magyarországon 

megtelepedni.40 A honosítási kérelem indoka gyakran az volt, hogy az új 

indigena országunkban nemesi birtokot szerezhessen. A király célja 

legtöbbször az volt, hogy a fırendi táblán az uralkodóhoz hő elıkelık 

kerüljenek többségbe.41 

 

2. A hallgatólagos honfiúsítás 

 

Más volt a helyzet, ha az idegen csak le akart telepedni az ország területén. 

Erre az esetre nem volt követhetı törvényi szabályozás. A letelepedés nem 

tartozott a törvényhozó hatalom ellenırzése alá és minden nagyobb nehézség 

nélkül megtörténhetett. Szabályait a partikuláris szokásjogok alakították ki. 

 A hallgatólagos honfiúsítás két típusát lehet megkülönböztetni. Az 

egyik, ha egy idegen honosságú nı magyar férfihoz ment feleségül, amelynek 

következtében férje polgári állását szerezte meg, amelyet özvegysége esetén is 

megtarthatott.42 Ha egy idegen honos nı nemes férfihoz ment feleségül, akkor 

a magyar állampolgárság mellett férje rendi állását is megszerezte. Ezt 

nevezték közlött nemességnek.43 Kiss István a másik fajtáját „közönséges 

egyszerő honosításnak” hívta, amely alatt a letelepedéssel szerzett 

honpolgárságot értette. A honfiúsítás másik fajtáját, amelyet tényleges 

                                                 
38 RÉCSI, 1861. 284. Csizmadia is alátámasztotta, hogy a honosításra Erdélyben külön szabályok 
vonatkoztak, és ezek érvényesültek is. CSIZMADIA . 1962. 73. 
39 WENZEL, 1879. 156. 
40 BALOGH, 1901. 75., VUTKOVICH, 1904. 176. Az állampolgárság megtartását nem említette 
Eöttevényi. EÖTTEVÉNYI, 1911. 61.  
41 FERDINÁNDY, 1902. 231. A rendek szigorítani akartak a honosítás szabályain. A formai feltétek 
hiányában a becikkelyezést megsemmisítették. Ilyen hiányosság volt például, ha az érintett a kiszabott 
díjat nem fizette be a kincstárnak. Ebben az esetben kicikkelyezés által törölték a honpolgárok közül. 
Korábban erre két év haladékot adtak a törvényhozók (1827:37. tc.). Ezen 1830-ban változtattak, és 
törvényben mondták ki, hogy  a becikkelyezés csak a díj lefizetése után történhet (1830:17. tc.). KISS, 
1886. 147-148., RÉCSI, 1861. 281. 
42 KISS, 1886. 148. A nı házasságkötéssel követte férje rendi állását. KORBULY, 1874. 222. 
43 BÉLI, 2000. 38. 
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letelepedéssel lehetett megszerezni, hallgatólagos vagy közönséges 

honfiúsításnak neveztek44 

 A nem nemes honfiak szintén az ország lakosaihoz tartoztak, de nem 

vettek részt az államhatalom gyakorlásában. Politikai jogosítványaik nem 

voltak, mégis élesen megkülönböztették ıket az idegenektıl, mert több olyan 

jogot élveztek, amelyeket nem biztosítottak a külföldi személyek részére. 

„Honfiú volt minden nem nemes egyén, ki az ország földjén állandóan 

megtelepedve élt.”45 Az ilyen formában honosságot szerzett személy magyar 

állampolgár lett, de nemességet nem kapott.46  

 A polgárok közé való felvétel szabályait nem törvény, hanem a helyi 

szabályok, statutumok határozták meg.47 Kivételt jelentett az 1608. k. e. 13. 

tc., amely kimondta, hogy a szabad városokban és a kiváltságolt 

mezıvárosokban született magyarok házat vásárolhattak, a polgárokkal azonos 

kiváltságot és szabadságot élvezhettek. Ez a törvény nem rendelkezett a 

polgárjog elnyerésérıl, amelynek következtében csak általánosságban lehetett 

meghatározni azokat a feltételeket, amelyeket megkívántak a polgárjog 

megszerezéséhez.48 Az illetınek igazolnia kellett erkölcsös elıéletét és 

törvényes születését. Voltak olyan városok, ahol a házasságkötést kellett 

bizonyítani (pl. Kassa, Kolozsvár), máshol a céhtagságot, vagy az ingatlannal 

való rendelkezést. Egységes feltételeket nem lehetett megállapítani, amely a 

partikuláris szokásjogok következménye volt. Voltak olyan városok, amelyek 

nem engedélyezték, hogy a nemesek polgárjogot kaphassanak (pl. Kassa, 

Göncz). Korlátozhatták a zsidók polgárjogszerzését is (pl. Sopron, 

Székesfehérvár).49 A foglalkozás is akadálya lehetett a polgárjog elnyerésének. 

                                                 
44 Ezt azért követelték meg, hogy teljesítse azon kötelezettségeket, amelyeket az ország jogrendje egy 
honpolgártól megkívánt. KISS, 1886. 148., KORBULY, 1874. 227. Királyfi ezt hívta egyszerő 
honosításnak. KIRÁLYFI , 1912. 191., RÉCSI, 1861. 281. 
45 FERENCZY, 1930. 20. 
46 BALOGH, 1901. 75. Ez azt jelentette, hogy az ország szabad lakosai (pl. jobbágyok) között foglaltak 
helyet. KISS, 1886. 147. VUTKOVICH, 1904. 176. 
47 CSIZMADIA , 1958. 34. Az elsı állampolgársági törvényünk országgyőlési vitája során is felmerült a 
hallgatólagos honfiúsítás kérdése. Pauler Tivadar hozzászólása: KN. 1879. VII. 279., Simonyi Ernı 
hozzászólása: KN. 1879. VII. 307. 
48 1608. k. e. 13. tc. CSIZMADIA , 1969. 1077. 
49 A nemzetiségiekre városonként eltérı szabályokat találhatunk. Sopronban a horvátok, Kassán a 
görögök vagy Esztergomban a rácok polgárosítását akadályozták meg. CSIZMADIA , 1969. 1077. 1867 
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A bányavárosokban az aranymővesek csak királyi engedély mellett 

szerezhettek polgárjogot. A vallás is befolyásolhatta a honosítást. Általában 

érvényesült a nemo potest insimul duas habere patrias elve, amely azt 

jelentette, hogy nem szerezhetett városi polgárjogot az a személy, aki 

megtartotta korábbi honosságát. A 18. századra alakul ki az a gyakorlat, hogy 

csak azokat a személyeket polgárosítottak, akik magukat eltartották.50 A 

tanulatlan személyeket kizárhatták e jogból bizonyos városokban (pl. Kassa). 

Általában szükséges volt, hogy cselekvıképes legyen az illetı. Czebe ezzel 

szemben általánosságban fogalmazta meg a hallgatólagos honfiúsítás 

feltételeit. Városi polgár az a személy lehetett, aki ipart folytatott, a 

közterhekhez hozzájárult, és tíz évig folyamatosan a városban lakott.51 

 A letelepedési szándékot a következı módokon lehetett kifejezni: ha az 

idegen nı magyar férfihez ment feleségül, ha külföldi honosságú személy 

magát földesúri hatalom alá vetetette. Közhivatalt csak magyar honos 

tölthetett be, amely alól a bányászati tisztségek kivételt jelentettek.52 A 

közterhekhez való hozzájárulást szintén elvárták a letelepedett személyektıl.53 

 Ide tartoztak az ún. területi (kollektív) nemesek (székelyek, hajdúk, 

jászok, kunok stb.) a szabad királyi városok polgárjoggal rendelkezı lakosait, 

„kik époly féltékenyen ırködtek kiváltságai felett, mint az elıbbiek s époly 

zárt egységet alkottak, mint amazok.”54 A szabadosokat (cezuálistákat) is ide 

kellett sorolni, akik a földesúri hatóságok alatti városok és községek polgárai 

voltak, valamint az úrbéreseket, a zselléreket és a cselédeket.55 

                                                                                                                                          
elıtt a zsidókat nem tekintették honfiaknak. FERDINÁNDY, 1902. 232., RÉCSI, 1861. 279. Récsi 
munkásságához: PAULER, 1878. 257-273. Herczegh különbséget tett a honosok és a honlakosok 
(accolae) között. Az elsı kategóriába sorolta a honpolgárokat, míg a másodikba azokat a személyeket, 
akik az „ország rendes tagjaiul nem tekintettek s az alattvalókat megilletı minden jogokban nem 
részesültek.” Ide sorolta vallási alapon a zsidókat, az izmaelitákat és a pogányokat. HERCZEGH, 1902. 
170.  
50 Az 1729:12. tc. kimondta, hogy a csavargókat nem lehetett felvenni a „polgári társaságba”, a városi 
polgárok közé (ne vagabundi ad concivilitatem recipiantur). CSIZMADIA , 1969. 1077., BESNYİ, 1982. 
26-27. 
51 Ez a honosítás 1848 után is érvényben maradt. CZEBE. 1930. 7. 
52 FERDINÁNDY, 1902. 232. Ugyan ezt a kivételt erısítette meg: KISS, 1886. 144. 
53 EÖTTEVÉNYI, 1911. 61. 
54 FERENCZY, 1930. 20. 
55 FERDINÁNDY, 1902. 232. 
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A földhözkötöttség egyik fajtája volt a telepítés, ami a földesúr érdekét 

szolgálta. A jobbágyok esetén ez felelt meg a letelepedésnek.56 A jobbágyok 

honosítását szintén nem szabályozták törvényben. Az 1790. évi országgyőlés 

által kiküldött Publico Politica Deputatio készített egy javaslatot, amelybıl 

nem lett törvény.57 

 A hallgatólagosan honosított személyeknek teljesíteniük kellett minden 

olyan kötelezettséget, amely együtt járt azzal, hogy a magyar honosságot ilyen 

formában megszerezték. A honosítással alattvalónak számított az illetı, de 

nem lett része a politikai nemzetnek, nem lett tagja a szent koronának.58 

 A jobbágyok esetében nem volt elıre meghatározott feltételhez kötve a 

honpolgárság elnyerése. Gyakorlati feltétele általában a földesúrral kötött 

szóbeli vagy írásbeli megállapodás és a tényleges letelepedés volt. A török 

utáni idıszakot jellemezte leginkább a tömeges jobbágybetelepítés.59 Tudatos 

telepítéseket a bécsi központ is elısegítette, amely hozzájárult a nemzetiségi 

viszonyok átalakulásához. A tömegesen betelepülök ugyanolyan módon 

szerezhették a magyar honosságot, mint bárki más.60 

 

3. A honfiúsításra vonatkozó normák a reformkorszakban 

 

Az európai eszmék a magyar gondolkodók körében is mély nyomokat 

hagytak. A francia Ember és Polgár Jogainak Deklarációja felvetette a 

jogegyenlıséget, közvetve az állampolgári egyenjogúság alkotmányos igényét. 

Ez a tendencia mindenek elıtt a magyar jakobinusok körében talált 

képviselıre, közülük is különösen Hajnóczy József személyében. Az 1790. évi 

országgyőlés tanácskozása alatt elkészített alkotmánytervezetében kitért a 

honpolgárság kérdésének megtárgyalására. 

                                                 
56 BESNYİ, 1982. 27. 
57 CSIZMADIA , 1958. 34. 
58 FERDINÁNDY, 1902. 232., VUTKOVICH, 1904. 176. Arról azonban nem lehet megfeledkezni, hogy a 
polgári rendbe tartozók is a politikai nemzet részét képezték. 
59 Csizmadia Andor a Károlyi Sándor Szatmár megyei birtokára történı sváb betelepítést hozta 
példaként. CSIZMADIA , 1969. 1078. A Temesi Bánság területén is hasonló folyamatok mentek végbe a 
18. század elején. SZENTKLÁRAY , 1909. 49. 
60 CSIZMADIA , 1969. 1078. 
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 Hajnóczy a Ratio proponendarum in comitiis Hungariae legum címő 

mővében kifejtette, hogy kiket tekintett volna nemzetbelieknek, tehát magyar 

honpolgároknak.61 Magyar állampolgárnak minısültek volna a Magyarországi 

vagy a kapcsolt részek területen élı szülık gyermekei, ha ık a magyar korona 

területén születtek. Az elsı esetben véleményem szerint Hajnóczy a magyar 

honpolgár leszármazóit értette, amely a vérségi elv jelentısségét mutatja. A 

utóbbi személyi kör a területiség elvének érvényesülését jelentette. 

 A nemzethez tartozónak vélte azokat a gyermekeket, akik a fentebbi 

területeken kívül születtek, ha apjuk nem volt birtokos. Ez csak az elsı ízen 

belül érvényesült. Szintén magyar honpolgárnak tekintette azokat a 

gyermekeket, akik a magyar korona területén kívül születtek, feltéve, hogy 

nagyapjuk birtokos volt. Ez a szabály az elsı és a másod ízigleni körön belül 

érvényesült volna. Abban az esetben is magyar nemzethez tartoztak a 

leszármazók, ha a nagyapjuk, dédapjuk nemes vagy mágnás volt. Ebben az 

esetben nem az ízközelség volt a meghatározó Hajnóczy szerint. Ez a szabály 

minden leszármazóra vonatkozott volna száz évig visszamenıleg.  

 A külföldi apától és anyától született vagy általuk nevelt gyermekek is 

magyarnak minısültek, ha legalább az apa tíz évet tartózkodott a magyar 

korona területén. A házasságnak Hajnóczy véleménye szerint szerepe lett 

volna a magyar állampolgársági anyagi jogban, mert kijelentette, hogy a 

magyar nemzethez tartozott volna mindenki, akinek a korona területén 

felesége volt. Magyar honpolgárnak minısültek volna a katonák is, ha magyar 

ezredben teljesítettek szolgálatot. „Javaslom, hogy valamennyiüknek adjuk 

meg most a magyar állampolgárságot, hogy ıket is a haza törvényei 

védelmezıinek tekinthessük.”62 Csizmadia szerint a kiváló alkotmányjogász 

                                                 
61 A mővet közli: uı. 1958. 47-97. 
62 Hajnóczy József írta a Ratio címő mővében. In: CSIZMADIA , 1958. 72. Hajnóczy egy másik 
mővében (Gedanken eines Ungarischen Patrioten über einige zum Landtag gehörige Gegenstaende.) 
a következıképpen határozta meg a magyar honpolgárok körét. „A született magyar, a honpolgár 
(fogalmát) úgy gondolom, úgy kellene meghatározni, hogy a) a Magyarországon és Erdélyben, 
Horvátországban, Szlavóniában Szerémségben és – miután visszacsatolták ıket – a határırvidéken 
valaha is birtokos lakosoktól harmadíziglen leszármazók, még ha külföldön is születtek, b) a 
külföldiektıl az ország területén születtek is oda értendık.” Uı. 1958. 34. Bónis is ugyanezen 
rendelkezéseket ismertette. BÓNIS, 1954. 268-269. 
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elvi alapon, széles körben állapította meg a magyar honpolgárok körét.63 Bónis 

szerint viszont Hajnóczyt a magyarosítás szándéka vezette akkor, amikor ilyen 

tágan határozta meg a honpolgárságot. Véleménye szerint a nemzetiségiek 

beolvasztását akarta megvalósítani, de nem szerette volna elveszteni a 

kivándorolt magyarokat sem.64 

Az országgyőlés azonban nem tárgyalta a tervezetet.65 A törvényhozás 

a legfontosabb kérdések szabályozására bizottságokat küldött ki, amelyek 

közül a Publico Politica Deputatio feladata volt a honosítási törvénytervezet 

elkészítése, amelynek eleget is tett. Balogh Péter nevéhez köthetı a javaslat 

(Articulus quomondo extranei Civitate hungarica donanda sint.) elkészítése. A 

tervezet nem tartalmazta a nemesség megszerzésének feltételeit, mert azt már 

szabályozták. „Csak azoknak a külországokból jövı nemeseknek, polgároknak 

és jobbágyoknak a honfiúságát kívánja rendezni, akiket eddigi törvényeink 

elhanyagoltak.”66 A tervezet-beli honosság megszerzésnek feltétele lett volna, 

hogy a kérelmezı az ország érdekeit szem elıtt tartva jószolgálatot tegyen. A 

csavargók csak terhet jelentettek az ország számára, ezért kimondta, hogy nem 

telepedhetnek le. Igazolni kellett a származását, a társadalmi helyzetét, a 

foglalkozását, a családi állapotát és a mesterségbeli jártasságát a 

kérelmezınek. A behódolt törököktıl ezen felül megkívánták, hogy végleg 

szakadjanak el hazájuktól és esküt tegyenek. 

 A jobbágyok vagy zsellérek attól a földesúrtól kerültek függı 

helyzetbe, akinek a földterületén éltek. A városokban való letelepedés és a 

honosság megszerzésének feltétele lett volna, hogy ingatlant szerezzen az 

illetı, a mesteremberek a városi szabályok betartása mellett gyakorolhatták 

volna foglalkozásukat és elnyerhették volna a polgárjogot.  

                                                 
63 CSIZMADIA , 1958. 35. 
64 Bónis szerint e kettısség miatt nem tudott eljutni Hajnóczy a jogegyenlıség gondolatáig. „Hajnóczy 
állampolgársági javaslatának legfeltőnıbb vonása a nativi igen széles köre.” BÓNIS, 1954. 269. 
65 Az országgyőlés csak részletszabályokat volt hajlandó elfogadni. Az 1790/91:70. tc. szabályozta, 
hogy az egyházi javadalmasok honosítási díja 1000 aranyforint legyen. CSIZMADIA , 1969. 1079. A 
törvény megalkotásához: BESNYİ, 1982. 27-28. A polgári átalakulást követıen a honosítási díjak az 
országpénztárba kerültek. F. K ISS, 1987. 58. 
66 CSIZMADIA , 1969. 1079. 
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 A tervezet megszigorította a honosság elnyerésével együtt járó jogokat. 

A beköltözıktıl megkívánta, hogy legalább 20 évig folyamatosan 

Magyarországon tartózkodjon. Ezen idıszakban született gyermekeik már 

magyarnak számítottak. Nem vonatkoztak ezen rendelkezések azokra a 

személyre, akik királyi kegybıl szerezték meg az indigenátust.67 

A reformkori országgyőléseken az egyik legjelentısebb vita a 

honosítással kapcsolatban merült fel, amelynek közvetlen elızményei az 1840. 

április 16-ára összehívott kerületi ülésre vezethetık vissza. A követek ezen az 

ülésen a „Magyarország körül érdemeket szerzett külföldiek egynémelyikét a 

honosítandók sorába" ajánlották fölvenni.68 Természetesen voltak olyan 

követek, akik ellentétes nézeteket vallottak és nem akarták, hogy külföldi 

állampolgárságú személyeket befogadjon az ország. 

 Ezzel kapcsolatban Deák Ferenc is hangsúlyozta, hogy a haza sokat 

nyert azokkal a személyekkel, akiket korábban honosítottak. „Nem szorult arra 

hazánk, hogy az idegennek közt keressen magának ellenséget. Azok, kik 

törzsökös magyarságukban büszkélkednek, felejtik, hogy kezdetben az ı 

elıdeik is indigenák lehettek; mert bizony kevés már azon tısgyökeres 

nemesség, mely Árpáddal együtt jött volna ki Ázsiából. […] Ha már 

belföldiekkel nem lehet, legalább olyanokkal szaporítassék a honfiak száma, 

kiknek maradékaiból a história bizonyítása szerint még jó hazafiak 

származhatnak.”69 

 Ezen javaslatok megfontolása után az 1840-ban is napirendre tőzték a 

honosítások ügyét.70 Báró Léderer Ignáczot (magyarországi hadikormányzó, 

                                                 
67 Uo. 1079. 
68 KÓNYI, 1903. 481. 
69 Uo. 481. 
70 1840:46. tc.: Báró Lederer Ignácz honosításáról., 1840:47 tc.: Báró Eichhoff József 
hazafiusításáról., 1840:48. tc.: Feiler Ferencz honosításáról., 1840:49. tc.: Gróf Hyn János Károly és 
Hugó, s báró Rolsberg Miksa hazafiúsításáról., 1840:50 tc.: a bihaini báró Piret Lajos, báró Hiller 
József, és gróf Folliot-Crenneville Lajos károly hazafiúsítás-taksabeli tartozásuk elengedésérıl, és az 
utóbbiaknak törvénybe iktatásukról. 1840:51. tc.: Gróf Messey Lajos, báró Waldstätten György, gróf 
Bubna Károly, báró Wimmersperg Emanuel, gróf Hoyos Antal, herczeg Thurn és Taxis Fridrik, 
herczeg Thurn és Taxis Vilmos Károly, gróf Aichelburg Ferencz, báró Flıdnig Eduárd és Adolf, báró  
Wimmer József, báró Mattencloit Gottfried és gróf Lilienberg Volfréd honosításukról, 1840:52. tc.: 
Wildner Ignácz, püllingeni Vesque János, Glogowszky Lajos, ehrenheimi Sitra Jakab, Zubovics 
József és István, Burdina Rudolf, Beker József, Brosenbach Károly, saint-aulairei Schiwny Károly, 
Ballarini Károly és Waldstätteni Hayek Erneszt hazafiúsításukról, 1840:53. tc.: Gróf Sommery Lajos 
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Mária Terézia katonai érdemrendjének lovagja, kamarás, belsı titkos tanácsos, 

a cs. kir. lovagság tábornoka, Lajos Károly bajor király nevét viselı 2. számú 

dragonyos ezred másodtulajdonosa), báró Eichhoff Józsefet (cs. kir. udvari 

közönséges kamara elnöke, titkos tanácsos, a Hannoveri Királyi Guelf Rend 

vitéze) és Pfeiler Alajost részesítette folyamodás nélkül e kitőntetésben.71 Az 

elsı személy esetében a karok és rendek figyelembe vették, hogy a katonai 

szolgálata alatt „ugy béke mint háborúk idején, az ellenség elıtt, magát, olly 

megkülönböztetéssel viselte – mellyért a királyi Felségnek bizodalmát – s több 

rendbeli jutalmait” kapta.72 A jellemleírásból kiderül, hogy magyarul tudott. 

Vitézségének bizonyítását adta „azon gyászos emlékü szerencsétlenségek 

alkalmával – mellyek az 1838-ik évi vízár és jég torlások miatt – Buda és Pest 

városaikat érték”.73 Jelentıs segítséget nyújtott a szenvedı lakosok ínségeinek 

enyhítésében. Az ország érdekében végzett jelentıségteljes tevékenységéért 

számos megye javasolta felvételét a magyar állampolgárok közé.74 Báró 

Eichhoff József esetében szintén a fentebb említett árvíz idején tanúsított 

hısies magatartását emelték ki, mint követendı példát. Különösen a 

kereskedık segítése és a „hazai kereskedés meg csökkenésének is elhárítására 

– nevezetesebb sommájú kész pénzt”75 kapjanak. A harmadik személy, egy 

bécsi nagykereskedı „a többször emlitett vizári veszély alkalmával – ember 

szeretı jó szivének igazán nemes indulatját tüntette ki azzal, hogy maga ritka 

példáju elszánásával életének; egészégének koczkáztatásával – rohanva 

pusztitó vizek hullá mjai közül; a hazának számosabb polgárait kiragadott” és 

megmentette életüket vagyontárgyaikkal együtt.76 Cselekedeteiért többen is 

javasolták a felvételét.  

                                                                                                                                          
hazafiúsításáról, 1840:54. tc.: Mack Ignácz honosításáról. A belügyminiszteri anyagok között 
megtalálható a Thurn hercegi család egy leszármazójának (herceg Thurn-Taxis Egon) az ügye. MOL 
K 150. I. 10. 1884. 64269. jksz. 38848. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. I. 10. 1885. 1609. 
jksz. 1609. apsz., MOL K 150. I. 10. 1885. 19178. jksz. 1609. apsz. 
71 MKI. 1840. IV. 18.  
72 MKI. 1840. IV. 17. 
73 MKI. 1840. IV. 18. 
74 MKI. 1840. IV. 18. 
75 MKI. 1840. IV. 18. 
76 MKI. 1840. IV. 18. Vö. KÓNYI, 1903. 481.   
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A reformkori követek ezen az országgyőlésen az 1715:130. tc. 

rendelkezéseit követték, megváltoztatva a korábbi gyakorlatot, „mert nem 

akarták, hogy addig is, míg az országgyőlés elrendeltetik, a fırendi tábla annyi 

honosított külföldinek szavazataival elöntessék, s minthogy ebben ı felsége 

megegyezvén, a törvények e szerint alkottattak, reményelni lehet, hogy az 

országgyőlés jövendıben is ezen ösvényt követendi.”77 

 Az 1840. április 25.-ére összehívott ülésen megtárgyalták a rendekhez 

intézett kérelmeket, amelyekben az illetı személyek azt kérték, hogy a 

honfiúsítás taksájának megfizetését engedjék el.78  

 Az országgyőlés alkalmával nem csak e személyek neve merült fel a 

honosítandók között. Elsıként Wilder Ignácz „törvénytanár” kérvényével 

foglalkoztak, aki udvari és törvényszéki ügyvéd volt és az ülés ideje alatt a 

váltótörvénykönyv kidolgozásában együtt munkálkodott a magyar felekkel. 

Tevékenységéért az uralkodó ausztriai nemességgel is megajándékozta.  

Veszprém vármegye ajánlotta Püttlingeni Vesque János honosítását, aki 

közállományi kancelláriai tanácsosként szerzett érdemeket az országnak. 

Kiemelendı, hogy a Bécsi Egyetemen a magyar nemzetiségőek ügyvédje volt, 

ebben a minıségében felügyelte az érintett személyek vagyonát és munkája 

során meg is tanulta a magyar nyelvet. Felesége magyar nemesi származása 

miatt gyermekeit is magyarnak nevelte. 

A katonai pályán jeleskedı Biellei gróf Messey Lajost személyét 

szintén javasolták a magyar állampolgárok közé. A hazát „hiven és hasznosan 

szolgálta, a Poroszok, Törökök és Francziák ellen folytatott háborúban nehéz 

sebeknek is kapásával.”79 Az ı felesége is magyar származású volt. A karok és 

rendek ezen utóbbi két személyt alkalmasnak találták a magyar 

állampolgárság megszerzésére, és hogy az ezzel járó taksa megfizetése nélkül 

a honosítottak soraiba felvegye. 

A honosítási ügyek ismertetése közben merült fel Golgowiczi 

Golgowszky Lajos (cs. kir. kamarás) neve, akinek felmenıi között nem kisebb 

                                                 
77 Uo. 539-540. 
78 MKI. 1840. IV. 17. 
79 MKI. 1840. IV. 18. 
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személyek találhatók, mint „a Sobiesky lengyel fı nemes családból származott 

ısanya – Sobiesky János néhai lengyel király Attyának testvérje.”80 Rokoni 

kapcsolat főzte Glogowsky Sámuelhez is, aki a lengyel ezred parancsnoka volt 

és 1683-ban harcolt Bécs városának török uralom alóli felszabadításáért. 

Külön érdemként hozták fel, hogy „mint Gallicziai jószág birtokos – 

elımutatott bizonyítványai szerint, hív és erkölcsi jó viseletével – s az epe 

mirigy dühöngésének ideje alatt jobbágyai eránt gyakorolt munkás és ápoló 

segedelmével” a király tetszését is elnyerte.81 Gyermekeit magyar módra 

nevelte. A kérelmezıt a felsoroltak miatt szintén a taksa elengedésével 

javasolták felvenni „a Sobiesky vérbıl származott ivadékokra is kiterjedni 

kelletı örök hálával.”82 

A katonai teljesítményének elismeréseként a rendek javasolták báró 

Waldstätten György honosítását, aki a császári szent Anna Rend másod 

osztályú vitéze volt. A magyar honért vívott küzdelmekben tanúsított hısies 

helytállására hivatkozva indítványozták Ehrenheimi Sitra Jakab honosítását is. 

Szintén a katonai érdemekre tekintettel kérte Somogy vármegye az 

állampolgárság megadását gróf Bubna Károlynak, akiknek ısei már a török 

elleni küzdelmekben is fontos szerepet vállaltak. Freyburg Lajos a 17 évig 

tartó katonai szolgálatára hivatkozva kérte a honatyákat honosságának 

megadására. A mérnökként szolgáló báró Wimmersperg Emánuel honosítását 

Tolna vármegye indítványozta, hangsúlyozva, hogy a kérvényezı felmenıi a 

haza szolgálatában álltak. A katonai érdemek mellett a polgári tisztségek 

ellátása közben tanúsított hazafias magatartása végett kérték gróf Hoyos Antal 

honosítását.83  

A honosítandók között szerepet még gróf Aichelberg Ferencz cs. kir. 

kamarás (aranykulcsos), Pruszpokorinszki Zubovics József, Pruszpokorinszki 

Zubovics István, báró Flödnig Eduárd (fıhadnagy), báró Flöding Adolf (Hont 

vármegye tiszteletbeli aljegyzı), Burdina Rudolf (százados), Beker József 

                                                 
80 MKI. 1840. IV. 18. 
81 MKI. 1840. IV. 19. 
82 MKI. 1840. IV. 19. 
83 MKI. 1840. IV. 20. 
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(ezredes), báró Wimmer József (cs. kir. kapitány), Brosenbach Károly 

(hadibiztos), gróf Huyn János Károly, báró Rolsberg Miksa, gróf Sommery 

Lajos (kamarás), Mack Ignácz (ausztriai takarékpéztáros, Bécsi Gazdasági 

Társaság tagja), báró Seckendorf Oszkár, Bihaini báró Piret Lajos, gróf 

Mocenigo Alajos és Berzeviczy Therezia.84 

A honosítandók neveinek, tisztségeinek, érdemeinek összefoglalása és 

felsorolása után a rendek utaltak az 1836. évi országgyőlés kezdeményezésére, 

amely szerint a magyar állampolgárok közé való felvételét javasolták Nikkel 

Károlynak és Drechsel Györgynek. Kérelmük elintézetlen maradt, mert a 

király nem intézkedett errıl az április 28-án kelt kegyelmes válaszban. Erre a 

hiányosságra tekintettel fogalmazták meg a feliratot és készítették el a 

honosítandókról szóló törvény szövegét.85 

Az uralkodóhoz intézett feliratban a rendek még azt is kérték, hogy a 

„mágnási czímmel felruházott, s most hazafiusitandó külföldiek, kikre nézve 

az országgyőlési ülés és szavazati jus a jelenleg alkotandó törvényczikkelyben 

megadva nincs, maguk, és törvényes maradékaik az Országgyőlésre 

kegyelmes királyi levelekkel személyesen meg ne hivassanak.”86 

Megfigyelhetı, hogy a honosítandók ügyeinek elbírálásánál döntı 

szempont volt a kérelmezık rokoni kapcsolatai. A honatyák nem feledkeztek 

meg a katonai, a társadalmi és a politikai érdemekrıl és a tisztviselıként 

betöltött szerepükrıl. A honosítás révén magyar állampolgárságot szerzık 

között olyan személyek nevei is felmerültek, akik jelentıs mértékben 

hozzájárultak a magyar nemzet fejlıdéséhez és nem egyszer annak 

fennmaradásához.  

A figyelembe vett honosítási szempontok már a reformkorban is jól 

tükrözték azt az irányt, amely a késıbbiekben is nyomon követhetı a magyar 

állampolgárság megszerzésénél. A magyar rokoni kapcsolatok jelentısége, a 

hazáért tett és vállalt küldetések és szolgálatok kiemelkedı jellege, a 

                                                 
84 MKI. 1840. IV. 20-25. 
85 MKI. 1840. IV. 23., 25-26.,  465. sz. 217. A törvény szövege megtalálható: MKI. 1840. IV. 158-
164. 
86 MKI. 1840. IV. 476. sz. 227.  
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gyermekeknek a magyar szokások és hagyományok szerinti nevelése, az 

identitástudat erısítésének elısegítése és magyar nyelv ismerete szintén olyan 

alapvetı fontosságú részei voltak a magyar állampolgárság megszerzésének, 

amelyek a késıbbiekben is kiemelkedı szerepet kapnak. 

 

A. Az 1844. évi állampolgársági törvényjavaslat 

 

Az egyes kérvények tárgyalása közben megfogalmazódott az igény, hogy a 

kiváltságokkal való felruházás helyett egy választmány által kidolgozott 

javaslatot vitassanak meg az 1843/44. évi országgyőlésen. Az indigenák 

„kevesen lehetnek, de a polgárosítási törvények hatálya százakra és ezrekre 

terjed ki.”87 A kerületi ülésen az indítvány elbukott. A követek olyan törvényt 

akartak elfogadtatni, amely kimondta volna, hogy aki a közterhekhez 

hozzájárult az a magyar honpolgárságot megszerezhesse. Miután a karok és 

rendek táblája felküldte a honosítandók névsorát megvitatásra a fırendi 

táblához, a második kamara javasolta, hogy az egyenkénti honosítás helyett 

egy általános szabályt dolgozzanak ki.88 A rendek nem tettek eleget a második 

kamara kívánságának, mert véleményük szerint a fırendi tábla magához akarta 

vonni a törvénykezdeményezés jogát. A kérdést formai szempontok miatt 

utasították el. Ezért több üzenetben is kérték a karok, hogy a honosítottakra 

vonatkozó javaslatokat tárgyalják meg a fırendek. 

 A kísérlet eredményeként a karok és rendek az egyik kerületi ülésen 

megbízták Szemere Bertalant és Giczy Kálmánt, hogy dolgozzanak ki egy 

törvénytervezetet.89 Ezt azonban már nem tárgyalták az országgyőlésen.  

                                                 
87 CSIZMADIA , 1969. 1079. Az 1843/44. évi országgyőlésre készített Borsod vármegyei 
követutasításból kitőnt, hogy milyen fontos ügynek tekintették a honosítás kérdését. Azt szerették 
volna elérni, hogy a honosítandók ne csak értsék, hanem beszéljék is a magyar nyelvet. A már 
korábban említett 2000 aranyforint megfizetését pedig csak azon személyeknek engedjék el, „kik 
bokros érdemeik által ezen kitüntetésre érdemesnek találtatnak”. Pontosan kellett volna azt is 
rögzíteni, hogy kik kaphatnak helyet a fırendi táblán. SERESNÉ, 1987. 246. Kajtár István külön 
foglalkozott az 1843/44. évi országgyőlések vitakultúrájával. KAJTÁR, 1995. 121-130 
88 OIN 151-135. Az országgyőlési anyagokban a honosítási kérelmek megtalálhatók, de a 
törvényjavaslatok között nem szerepelt. 
89 SZAMEL, 1953. 168. Szemere Bertalan „Borsod ifjabb követe” hangsúlyozta a téma jelentısségét. 
SZALAY , 1847. 193. Szemere Bertalan politikai pályafutásához: RUSZOLY, 1992. 39-116. Tóvári 
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 Az 1844. október 27-én tartott kerületi ülésen indítványozták, hogy 

tárgyalják meg a honosításról szóló törvényjavaslatot. Szemere Bertalan 

kijelentette, hogy a „polgárosításról” gondoskodni kellene.90 Véleménye 

szerint nem lehet tovább szaporítani azok számát, akik nem fizetnek adót. Meg 

kell határozni a honosítás feltételeit, amelynek következtében egy 

választmányt bíztak meg a javaslatok kidolgozásával.91 A rendek kérték, hogy 

a fırendek pontról pontra reagáljanak a honosítási javaslatra, mert a „Rendek 

kezdeményezési jogukat látják sértve azáltal, hogy a felsıház tılök egészen új 

törvény megalkotását sürgeti, mellızve tárgyalását annak, mit véle 

közlének.”92 Hubay József ítélımester szavaiból kiderült, hogy a 

törvényjavaslat sorsa nem oldódott meg, mert a fırendek kitartottak 

álláspontjuk mellett. Bihar vármegye követe szerint az idı rövidsége miatt 

nem lehetett elfogadni a javaslatot. Véleménye szerint a rendek a jövıben 

majd egyedi döntéseikkel intézkedhetnek a jogszabály elfogadásáról vagy a 

szokásjog fenntartásáról. Ezzel Arad vármegye követe nem értett egyet, mert 

véleménye szerint ilyen hozzáállás mellett soha nem fogják elfogadni a 

törvényjavaslatot. „A honosítások közönségesen országgyőlés végén jönnek 

elı, és ha ezek átküldetnek, s a méltóságos Fırendek több hasonló izenettel 

jönnek elı”.93 Klauzál Gábor sem fogadta el a fırendek azon gyakorlatát, hogy 

valamirıl csak azért ne döntsenek, mert az üzenetváltásra kevés idı maradt az 

országgyőlés végén. Véleménye szerint ez a karok és rendek táblájának 

                                                                                                                                          
közölte a honosítással kapcsolatos hozzászólásainak forrásmegjelılését. TÓVÁRI, 1991. 89., 92. Az 
állampolgársági jog szakirodalmának bemutatásához: VARGA, 2002./b 309-313. 
90 Szemere felsorolta azokat az „érdemeket”, amelyeket felmutattak a honosítások kapcsán. Ezek 
közül az elsı, hogy magyar nıt vettek feleségül, régi nemesi családból származnak, éveken keresztül 
szolgáltak az örökös tartományokban stb. KÜN VI. 1894. 264. 
91 A díj lefizetése vagy elengedése többször is problémát okozott. A kerületi ülésen felsorolták azon 
indigenáknak a neveit, akik díjlefizetés mellett kapták a magyar honfiúságot: báró Léderer Károly, 
báró Léderer Gusztáv, Wattman József, báró Myrbach Károly, báró de Pont Alfonz, báró Vuesthof 
Károly, báró Vuesthof Fridrik, gróf Bombelles Henrik és Parraviccini Alajos. KÜN. VI. 1894. 271. 
92 Szepes és Pest vármegye követeinek hozzászólásából derült ki. KÜN. VI. 1894. 377. Az 1844. 
november 11-én tartott országos ülésen is felmerült a honosítás ügye. KÜN. VI. 1894. 475. 
93 Véleménye szerint ez a karok és rendek jogának a csorbítását eredményezte volna, amelynek 
következtében óvást jelentett be. KÜN. VI. 1894. 500. 
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javaslattételi jogát nullifikálta. Szentkirályi Móricz szerint ez a joggyakorlat 

még inkább indokolja, hogy a honosítást törvényben szabályozzák.94 

A javaslat nem került az országgyőlési irományok közé. Szalay 

Lászlónak a Pesti Hírlap hasábjain megjelent cikksorozatából ismerhetjük meg 

tartalmát, aki kifejti a centralisták álláspontját is a honosítással kapcsolatban.95  

 Szalay véleménye szerint a honosításnak együtt kellett volna járnia a 

jogegyenlıség megteremtésével. Ez persze nem az jelentette, hogy az 1844. 

évi javaslat ismerte az állampolgári egyenlıséget.96 Nem helyes Szalay szerint, 

hogy a magyar rendek a honosítás ügyét a nemesség ügyével azonosították. 

„Az egész osztályra, magára a státusra kiható s a nemzet minden osztályait 

összefoglaló intézkedésnek semmi nyoma.”97  

 A javaslat elsı része az államterületet érintette:  a „hon nevezete alatt 

értetnek mind azon tartományok, mellyek a magyar szent korona alá 

tartoznak.”98 Szalay szerint a törvényjavaslat megfogalmazói kerülni akarták 

az ország határai között kifejezést, mert a status közjogi-topográfiai 

kiterjedése változhat. Véleménye szerint helyesebb lett volna e rendelkezés 

helyett azt írni, hogy azokat a területeket kell ide sorolni, amelyek a szent 

korona hatósága alatt állnak.  

 A javaslat 2. §-a meghatározta, hogy kit lehetett honpolgárnak 

tekinteni. Elıször is a magyar honfiak törvényes gyermekét, függetlenül attól, 

                                                 
94 Szenkirályi szerint a fırendi tábla a kialakult országgyőlési szokásokat nem vette figyelembe, 
különös tekintettel a karok és rendek kezdeményezési jogára. KÜN. VI. 1894. 501-502.  
95CSIZMADIA , 1969. 1080., SZALAY , 1847. 190., CSIZMADIA , 1958. 34. 
96 Az angol szabályozás a territoriális elvet vette figyelembe, hiszen a szülıhely határozta meg az 
állampolgárságot. A magyar javaslat a Code Civil szabályait követte, amely szerint a gyermek 
fıszabályként az apa állampolgárságát követte. A javaslat hiányossága volt, hogy nem érintette a 
törvénytelen gyermek helyzetét, abban az esetben, ha a természetes gyermeket az apa magáénak 
ismerte el. CSIZMADIA , 1969. 1081. Vö. SZALAY , 1847. 198. Besnyı Károly is ismertette a javaslat 
egyes fejezetit. BESNYİ, 1982. 28-29. Mannl is a Code Civil jelentısségét emelte ki a francia 
állampolgársági jogban. MANNL, 1933. 90-91.  
97 SZALAY , 1847. 192. A Honosítás I. címő cikke 1846. július 6-án jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 
1846. 703. sz. 
98 Szalay szerint a javaslat szövegét úgy kellett érteni, hogy olyan személyeknek is jogokat adott volna 
a területi elv alapján, akiknek semmilyen kötelességük nem volt a magyar korona irányában. „Olyan 
tartományok lakosai között is osztaná fel a magyarok kenyerét, melly tartományok, mint például: 
Bolgárország, Szerbia stb. csak annyiban hódolnak a magyar felségnek, mennyiben nemes leveleikben 
a fejedelem czimei között olvashatók, s mennyiben koronázás alkalmával az ı czimereikkel is játszik 
a szél.” Ezen területek lakóit csak akkor lehetett volna a korona alattvalóinak nevezni, ha e területek 
de facto a magyar koronához tartoztak volna. Uı. 1847. 195-196. A Honosítás II. cikke 1846. július 
19-én jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 711. sz. 
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hogy az érintett az ország területén belül vagy külföldön született-e. A 

házasságon kívül született gyermekek anyjuk honosságát követnék. Magyar 

állampolgárnak kellett volna tekinteni azokat az „idegeneket”, akiket 

honosítottak. Szalay szerint a „hon polgárai” kifejezés helyett pontosabb 

lenne, ha a törvényjavaslat a „magyar” kifejezést használná. Ezt azzal 

támasztotta alá, hogy a „törvényeknek ezentúl nem szabad ollyas magyarokat 

ismernie, kik csak zsellérei, nem polgárai a hazának, azaz: kik polgári 

jogokkal nem birnak”.99 A szülık állampolgársága volt az elsıdleges, amely a 

leszármazási elv érvényesítésének igényét jelezte. A territorialitás elvét csak 

kisegítı jelleggel alkalmazták akkor, ha sem az apának, sem pedig az anyának 

a „nemzetsége” – ahogy azt Szalay nevezete − nem állapítható meg.  

 Szalay két fontos kérdésre hívta fel a figyelmet. Az elsı, hogy mi 

történik akkor, ha a törvénytelen gyermeket az apa magáénak elismerné el. Ez 

a törvényesítést jelentette. Gondolatmenete a következı volt. Ha az apa a 

„törvénytelen ágyból” származó gyermeket elismerte, akkor „atyjának nevét 

fogja viselni a gyermek”.100 A másik jelentıs kérdés az volt, hogy mi történik 

abban az esetben, ha a szülık honossága megváltozik a gyermek fogantatása 

és megszületése között. Melyik idıpontot kellett figyelembe venni a gyermek 

honosságának megállapításánál, a fogamzás vagy a születés idejét? Szalay 

szerint a gyermek állampolgárságánál a születés idıpontja volt a meghatározó. 

A megfogant, de még meg nem született gyermek honosságáról jogilag nincs 

értelme beszélni.101 

 A törvényjavaslat 2. §-a a honpolgárok körébe sorolta azokat a 

személyeket is, akik származásukat tekintve külföldiek, de honosíttatták 

                                                 
99 Szalay szerint a „magyar” szó ebben az esetben azonos jelentéső a „honpolgár” kifejezéssel. 
Magyarnak tekintette a horvátokat is állampolgársági minıségükben. Véleménye szerint a közjogunk 
e téren nem tett különbséget az alattvalók között, „légyen az rácz, horvát vagy éppen magyar”. 
Példaként Zrinyi Miklósnak a báni szék elfoglalásakor mondott beszédét hozta fel: „ez én vitéz 
öcsém! mind magyar mind horvát! igazán szereti mert – látjuk – hazáját!” Ezen szavakat Zrinyi Péter 
testvérével kapcsolatban mondta, amelyekbıl jól kiolvasható a kapcsolt részek közötti viszony. Uı. 
1847. 196. 
100 Ezt a rendelkezést a törvényjavaslat jelen részének negyedik szabályaként fogta fel. A javasolt 
szöveg a következıképpen hangzott volna: „a törvénytelen ágyból született gyermek, ha atyja ıt 
magáénak ismeri, atyjának nemzetségét követi.” Uı. 1847. 198. 
101 Szalay a holland polgári törvénykönyvet hozta példaként, amelybıl a megfogant magzat védelmére 
vonatkozó igen jelentıs szabályt ismertette. Uı. 1847. 198-199. 
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magukat. Kikötötte, hogy a törvényhozás tagjaivá csak akkor válhatnak, ha 

errıl törvény rendelkezett. A javaslat értelmében azon magyarok gyermekei , 

akik az ország határain belül laktak legalább tíz éve, külön törvényi engedély 

nélkül nem lehetnek az országgyőlés tagjai, anélkül hogy közhivatalt töltöttek 

be, kereskedelemmel foglalkoztak, vagy tanultak volna.102 

 Ebbıl az okfejtésbıl kiindulva vezette le Szalay, hogy a 

honpolgároknak volt egy harmadik osztálya a született és a honosított 

magyarokon kívül, amelybe két alcsoport tartozott. Az egyik a honfiúságot 

elvesztett egyének külföldön született gyermekei, ha visszahonosították ıket, a 

másik a külföldiek Magyarországon született leszármazói. Utóbbi esetben a 

teritorialitás elve érvényesült.103 

 A törvényjavaslatban az idegen apától származó gyermek 

honosításának több feltétele volt. Be kell töltenie a nagykorúságot, 

kérelmeznie kell a honosítást és „állandó lakást vennie az országban”.104 A 

törvényjavaslat úgy fogalmazott, hogy ezt a kérelmet a „teljeskorúsága után 

egy év alatt” kell benyújtania.105 Kérdésként merült fel, hogy a teljeskorúság 

megállapításánál a magyar szabályokat kellett-e figyelembe venni, vagy annak 

az országnak a rendelkezéseit, amelynek polgárát honfiúsították? Szalay arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy a törvényalkotók csak a magyar szabályokat 

vették figyelembe.  

 Szalay megfogalmazása szerint „törvény jótéteményébıl” lehettek 

magyarok: minden „külföldi hölgy”, aki magyar állampolgárhoz ment 

                                                 
102 Szalay szerint a javaslat egyes részeiben következetlenséget figyelhetünk meg. Találóan jegyezte 
meg, hogy ebben az esetben az orvos – ezalatt a törvényalkotót értette – a felelısség alól mentesült, 
„de nem a beteg számára, ki a condordantia discordantiarum alatt elvész.” Véleménye szerint e 
tekintetben a francia szabályozást kellett volna követni. Példaként Constant Benjamin-t, a publicistát 
hozta fel példaként. Uı. 1847. 202. A Honosítás III. címő cikke 1846. augusztus 14-én jelent meg a 
Pesti Hírlapban. 
103 A külföldi példák közül elsıként a franciát említette, ahol a külföldi állampolgárságú szülık 
gyermeke, ha az ország területén született a honpolgárság minden jogával rendelkezett. Ezt az elvet 
Napóleon is támogatta, mert ha ezeket a gyermekeket nem lehetett volna teljes jogú franciáknak 
tekinteni, akkor a katonai kötelezettség teljesítését sem lehetett volna elvárni. A Code Civil-ben olyan 
formában érvényesült ez a szabály, hogy a fentebb említett személyeket csak akkor lehetett franciának 
nevezni, ha azt kifejezetten kérték, betöltötték a „teljeskort” és az országban laktak. Angliában 
elfogadott szabály volt, hogy a birodalomban született gyermekek brit alattvalóknak minısültek. Uı. 
1847. 205-206. A Honosítás IV. 1846. szeptember 10-én jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 741. 
sz. 
104 A magyar szabályozás e tekintetben a francia rendszert vette alapul. Uı. 1847. 207. 
105 Uı. 1847. 207. 



 32 

feleségül, mert a házasság egyben a nı honosítását is jelentette. Szalay szerint 

a törvényjavaslat nem oldotta meg azt a kérdést, hogy mi történik abban az 

esetben, ha a házasság alatt a férj elveszti magyar honpolgárságát. 

Megtarthatta-e a nı magyar állampolgárságát, ha utóbb özvegységre jutott? A 

javaslat csak annyit tett e tekintetben, hogy visszahonosítottnak tekintené azt 

az özvegy nıt, aki lakást vásárolt Magyarországon.106 Ezzel a rendelkezéssel 

megkönnyítette az eredetileg magyar honos nı státusának rendezését. 

 A javaslat egyik legjelentısebb része a külföldiek honosításáról szólt, 

amely történhetett törvényhozási vagy törvényhatósági úton. Véleményem 

szerint ez nem jelentett mást, mint az ünnepélyes és a hallgatólagos honfiúsítás 

törvénybe foglalását. Szalay elképzelése szerint a szabad királyi városok saját 

belátásuk szerint honosíthatnának bárkit. Eszerint az „illetı törvényhatóság 

csak azon esetre nyilatkoztathatja honosítottnak a külföldit, ha az országban 

kitöltendı feltételeknek szigorúan megfelelt”.107 A törvényjavaslat tartalmazta, 

hogy a honosítottak neveit a helytartótanácshoz kell felterjeszteni minden 

évben. Mivel e javaslatból nem lett törvény Szalay indítványozta, hogy a 

törvényhatósági végrehajtott honosításokat az országgyőlés elé terjesszék be 

megerısítés végett.108 Ez mit jelentett volna? Véleményem szerint ebben az 

esetben nem lett volna szükség a hallgatólagos honfiúsításra, mert ha az 

országgyőlés megvizsgálta és megerısítette a honosítást, akkor az olyan 

jelentısséggel bírt volna, mint ha az ügyben maga a törvényhozó hatalom járt 

volna el. Ez azt eredményezte volna, hogy a kérelmezı a honosítással a 

                                                 
106 Szalay szerint a magyar törvényjavaslat szinte teljes egészében a francia szabályozást másolta le. A 
francia polgári törvénykönyv egyes rendelkezései szinte teljes egészükben jelentek meg a javaslatban 
(pl. Code Civil 12. §-a). Uı. 1847. 208. 
107 Franciaországban csak a központi hatalom honosíthatott valakit. Angliában csak a korona 
kegyelmébıl lehetett valaki honpolgár. Denizen-nek nevezték azt a személyt, akik „ex donatione regis 
pátenst nyert, mellynek erejénél fogva angol jobbágygyá vált”. Ezt nevezte Szalay 
„pátensosztogatás”-nak, amely a királyi jognak egy át nem ruházható (a high and incommunicable) 
részét képezte. Uı. 1847. 213-214. A Honosítás V. 1846. szeptember 27-én jelent meg a Pesti 
Hírlapban. PH. 1846. 751. sz. Vö. BLACKSTONE, 1979. 354-363. 
108 Szalay szerint a megerısítésig csak magánjogi tekintetben lett volna azonos a magyar 
állampolgárokkal a honosított. A politikai jogok „gyakorlatára csak az országgyőlési reviso után 
válván képessé”. Ez azt jelentette, hogy az országgyőlés jogait nem csökkentették volna, sıt 
ellenkezıleg. Véleményem szerint ezt Szalay is jól látta, mert kijelentette, hogy csak azokat az 
ügyeket vizsgálta volna felül a törvényhozás, ahol törvénytelenség gyanúja felmerült. Uı. 1847. 216. 



 33 

magyar nemességet is megszerezte, amellyel együtt járt a politikai jogok 

gyakorlása. 

 A javaslat meghatározta a törvényhatósági úton történı honosítás 

feltételeit. Megkívánta, hogy a kérelmezı nagykorú legyen, beszélje a magyar 

nyelvet, a honosítást követıen a magyar korona területén tartózkodjon, tíz 

éven keresztül az országban lakjon, és ne álljon büntetés alatt. A tíz év öt évre 

rövidült volna, ha az illetı gyárak, ipari mőhelyek felállításával az állam javát 

szolgálja. A „teljeskorúság” kérdése szintén fontos volt, mert a honpolgárság 

megszerzése egyrészrıl a jogviszony felbontásával, másik oldalról annak 

létesítésével járt együtt. A törvényalkotók a magyar jog rögzítette 

nagykorúsági életkori határt vették figyelembe.109 Szalay a magyar nyelv 

kapcsán csak annyit tartott szükségesnek, hogy legalább a kérelmezı egyenes 

ági leszármazottai tudjanak magyarul. A hallgatólagos honosítás esetében 

szerinte vélelmezni lehetett, hogy az a személy, aki legalább egy éve lakott az 

adott városban, ismeri és beszéli a magyar nyelvet. A kereskedelmi 

tevékenységre vonatkozó feltételt szintén a francia szabályokból vették át 

azzal a módosítással, hogy az ipar területére is kiterjesztették a „privilégizált 

naturalizátiót”.110 

 A javaslat természetesen érintette az ünnepélyes honfiúsítást is, mert a 

7. §-ban kimondta, hogy a törvényhozás által honosítottak az ország nemesei 

közé tartoztak volna. Szalay szerint ez azt jelentené, hogy az országgyőlés 

továbbra is csak Werbıczy populus-át akarta nemzetnek tekinteni. Ez a 

felfogás gátolná a kibontakozó polgári haladást, amelyet nagyon jól látott, 

amikor kijelentette, hogy „ki nappal hadat üzen minden babonának, s éjszaka, 

midın senki sem látja, a mátrácz alá búvik kisértetektıli félelmében.”111 

                                                 
109 Erre az ellentmondásra már a Honosítás IV. címő cikkében is utalt. Uı. 1847. 217-218. 
110 Szalay az utolsó feltételt a honpolgárság elvesztése körében tárgyalta. Helyesen hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a honosítottnak esküt kellett tennie. Uı. 1847. 217-221. A Honosítás VI. címő 
cikke 1846. október 18-án jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 763. sz. 
111 A javaslat megfogalmazói az országgyőlés azon usus-ából indultak ki, hogy korábban a 
törvényhozó hatalom adta meg az indigenatus-t, amelynek következtében elkerülhetetlen volt, hogy az 
ilyen formában honosítottak ipso facto nemesek legyenek. Uı. 1847. 223. A Honosítás VII. címő írása 
1846. november 8-án jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 775. sz. 
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 A javaslat e két honosításon kívül más lehetıséget nem ismert a 

honpolgárság elnyerésére. Szalay szerint meg kellett volna említeni még azon 

módját az állampolgárság elnyerésének, amely az „idegen territoriumnak a 

magyar korona alá jutása által – ama territorium valamennyi lakosaira nézve 

eszközöltetnék.”112 

 Az állampolgárság elvesztésének − törvényjavaslat szerinti − az elsı 

esete, ha egy magyar honpolgár külföldön honosítatta magát. Nem lehetett az 

sem magyar állampolgár, aki idegen hatalom katonai szolgálatában állt. Ezen 

túl elvesztené magyar honosságát, aki az ország területén kívül tíz évig 

tartózkodott, kivéve, ha kereskedelmi tevékenységet végzett, közhivatala 

kívánta meg, tanulmányokat folytatott. Szalay megjegyezte, hogy lemondás 

által nem lehetett volna elveszteni a magyar honpolgárságot. A külföldön való 

letelepedés esetén megkívánták, hogy az illetı szándéka arra irányuljon, hogy 

végleges letelepedés céljával költözött ki, amelyet csak ítélıszéki határozat 

mondhatott volna ki. 

 A javaslatban szó van a visszahonosításról, amelyet az a személy 

kérhetett, aki a 3. §-ban rögzített feltételeket teljesítette és kérelmét az 

illetékes törvényhatósághoz eljutatta. A visszahonosítás alól kivételt jelentett 

az a személy, aki „mint idegen hadseregben szolgált katona, a hon ellen 

szabad akaratából fegyvert viselt vagy szabad akaratából ellene mint kém 

szolgált.”113 

 A törvényjavaslat kitért arra, hogy a honpolgárság megszőnésével az 

illetı elvesztette öröklési jogát, amelynek következtében e jog az öröklési 

sorrendben utána következıkre szállt át. 

                                                 
112 Szalay szerint a honosított minden tekintetben a született magyar honpolgárral azonos jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezett. Ez alól egy kivétel volt. Az „országgyőlés minapában grófokat és 
bárokat honosított, kiknek e honosítás daczára a fırendek táblájánál nem adott helyet”. A javaslat 
azonban nem fosztotta meg a törvényhozást azon ısi jogától, hogy valakit, egy grófot vagy bárót a 
fırendek közé ültessen és szavazati jogot biztosítson a számukra. Uı. 1847. 224. 
113 Ez a személy csak a király engedélyével léphetett be az országba és csak akkor lehetett 
visszahonosítani, ha bíróság felmentette. Szalay szerint ez a rendelkezés elég szőkszavúan intézte el a 
visszahonosítás alóli kivételt. Nem lehetett tudni ugyanis, hogy mi történne abban az esetben, ha az 
elévülési idı elteltét követıen, vagy a kiszabott büntetés letöltése után tért volna vissza az országba. 
Véleménye szerint az utóbbi esetben úgy kellett volna tekinteni az illetıre, mint egy idegenre, aki a 
rendes honosítás révén szerezhette volna meg a magyar állampolgárságot. Ezen a ponton a javaslat 
módosítását tartotta szükségesnek. Uo. 1847. 228. A Honosítás VIII. címő cikke 1846. november 17-
én jelent meg a Pesti Hírlapban. PH. 1846. 780. sz. 
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 Szalay örömmel vette tudomásul, hogy a javaslat nem érintette a 

honpolgárság elvesztésének két „gyászos” módját. Az egyik a becstelenítı 

büntetéseket jelentette, amely a „polgári halállal” járt együtt. A másik ok 

szerint elvesztette az állampolgárságát az a személy, aki olyan országrészen 

lakott, amely a koronától elvált.114  

A törvényjavaslat harmadik fejezete a külföldiek jogait tárgyalta, 

amelynek körében alapvetıen a viszonosság elve jutott kifejezésre.115 

 

4. Az 1848. évi állampolgársági törvényjavaslat 

 

Az 1847. évi utolsó rendi országgyőlésen újra jelentkezett a honosítás törvényi 

szintő szabályozása. A gazdasági változások, a birtokvásárlások és az üzemek 

telepítése kapcsán újabb és újabb honosítási ügyek merültek fel. A Szemere 

Bertalan nevéhez köthetı javaslatot már a törvényhozásban is 

megtárgyalták.116 

Felmerült a kérdés, hogy mi minısül a magyar korona területének. 

Különösen problematikus volt e tekintetben Ausztria megítélése. A karok és 

rendek az „ausztriai birodalom alattvalóit nem teszik a külföldi tartományok 

alattvalói sorába.”117 Bónis Samu szerint Ausztria külföldnek minısült.118 Az 

alsótábla elnöke (a személynök) szerint különbséget kellett tenni az osztrák 

birodalmi és külföldi alattvalók között.119 A törvényjavaslat egyszerően csak 

                                                 
114 Uı. 1847. 230. 
115 A javaslat különbséget tett a letelepedett és az ország területén ideiglenesen tartózkodó idegenek 
között. Külön kitért arra, hogy az országban idegenek közhivatalt nem viselhettek. Szalay szerint a 
törvényjavaslatba azért kerültek bele e rendelkezések, mert a „magyarnak még nincsenek rendszeres 
törvénycódexei”. Ezért lehet megtalálni olyan szabályokat, mint pl. „a rabszolga […] a hon földjére 
lépvén, szabadságát azonnal visszanyeri”. Nemes egyszerőséggel e fejezet kihagyását javasolta. Uı. 
1847. 236. A Honosítás IX. címő írását 1846. december 4-én jelentette meg a Pesti Hírlapban. PH. 
1846. 790. sz. 
116 KI. 1848. 33. sz. 57-59. Ezt a javaslatot Szamel Szentkirályi Móricznak tulajdonította. SZAMEL, 
1953. 168. Vö. CSIZMADIA , 1969. 1081. Uı. 1958. 34. Királyfi Árpád ezt a javaslatot Szalay nevéhez 
kötötte. KIRÁLYFI , 1912. 195., BESNYİ, 1982. 29. Az ısiség tárgyalásával kapcsolták egybe a 
honossági javaslat megvitatását. VELKEY, 1999. 117-118. 
117 KN. 1848. 105. A korabeli német szabályokat ismertette: BECKER, 1929. 64-77. 
118 KN. 1848. 105. Ezzel a megállapítással Ugocsa vármegye követe Egri János is egyet értett és 
kijelentette, hogy Ausztriát „hazánkra nézve én is külföldnek tekintem”. KN. 1848. 111. 
119 Külön kiemelte, hogy voltak olyan magyar fıurak (pl. Eszterházy, Batthyány), akik birtokkal 
rendelkeztek Ausztriában. KN. 1848. 106. Somsich Pál szerint a magyar nyelv kifejezetten akadályt 
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azt mondta ki, hogy a magyar hon területe alatt a magyar korona országait kell 

érteni.120 

Pontosan meghatározták ki minısül magyarnak, azaz honpolgárnak.121 

Elsı helyen a honpolgár törvényes gyermekét említették. A törvénytelen 

gyermekek az anya jogállását követték. A honosított személy esetében 

megkívánták a következı feltételek teljesülését. A kérelmezınek teljes 

korúnak kellett lenni, le kellett telepednie az országban, a korábbi 

honpolgárságát meg kellett szüntetnie, le kellett tennie az esküt és beszélnie 

kellett a magyar nyelvet.122 

 A honosítási feltételek közül a magyar nyelv kérdése váltotta ki az 

egyik leghevesebb vitát. Vidos János elengedhetetlen feltételként támasztotta a 

magyar nyelv ismeretét.123 A követek a honosítás condito sine qua non 

részeként határozták meg a magyar nyelv tudását.124 A követek egy része 

javasolta, hogy e követelmény alól képezzenek kivételt a gyárosok, akik 

találmányaikkal gazdagíthatták az országot. Kivételes elbírálásban kívánták 

részesíteni a mővészeket is.125 

 A törvényjavaslat a honosítás két formáját fenntartotta a rendi 

idıszakból. Az ünnepélyes honfiúsítás esetében továbbra is megkívánták a 

                                                                                                                                          
jelentett volna. KN. 1848. 108. Hasonlóan ítélte meg a kérdést gróf Andrássy Gyula. KN. 1848. 109., 
Bunyik József KN. 1848. 110. 
120 KI. 1848. 33. sz. 57. 
121 Az eredeti törvényjavaslatban a „honpolgár” kifejezés szerepelt, amelyet a „magyar” szóra 
cseréltek fel. OgyI. 133. 
122 A kérelmeket a megyékben az alispánhoz, a szabad királyi városokban a polgármesterhez kellett 
benyújtani. A kerületekben a kapitányt ruházta fel a javaslat ilyen jogkörrel. KI. 1848. 33. sz. 57. A 
vitában a személynök véleményt nyilvánított. KN. 1848. 129. Az Országgyőlési Iratgyőjteményben 
megtalálható, a kézzel javított honosítási törvényjavaslat, amelyben a következı olvasható: „A 
magyar hon nevezet alatt értetik mindazon terület, melly a magyar szent korona hatósága alatt áll.” 
Eredetileg a magyar jelzı nem szerepelt a hon elıtt és a tartományok szót használták a terület 
kifejezés helyett. A fentebb idézett megfogalmazás pontosabb volt az eredeti szövegnél. OgyI. 133. 
123 KN. 1848. 105. A követutasítások többsége tartalmazta, hogy a magyar nyelv ismerete szerepeljen 
a honosítási feltételek között. Ez derült ki a követek felszólalásából. Tolnay Károly, Inkey Zsigmond, 
Kubicza Pál, Kende Zsigmond, Schnee László, Olgyay Titus, Simon János, Komlóssy László. KN. 
1848. 106. Hasonlóan vélekedett a témáról Kövér György, Papszász Lajos, Máriászy Ágoston, 
Szentimrey György és Cserna Károly. KN. 1848. 108. Szerdahelyi Ferencz is támogatta a magyar 
nyelv ügyét. KN. 1848. 110. Gróf Andrássy Manó és Botka Tivadar hozzászólása: KN. 1848. 111. 
124 Ilyen követ volt pl. Bónis Samu, Asztalos Pál és Szluha Imre. KN. 1848. 105-106. 
125 Bükk Zsigmond szerint beszélnie kell a magyar nyelvet annak a személynek, aki meg akarta 
szerezni a honpolgárságot. KN. 1848. 109. Ugyan ezt javasolta Szintay János. KN. 1848. 111., 
Pázmándy Dénes KN. 1848. 115. Kossuth Lajos is hozzászólt a kérdéshez és javasolta, hogy ha a 
gyárosok tekintetében a követek kivételt akarnak tenni, akkor ezt rögzíteni kell a törvény szövegében 
is. KN. 1848. 122. 
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honosítandó személytıl, hogy a haza érdekében kiemelkedı érdemeket 

mutasson fel. A hallgatólagos honfiúsítás esetében feltételként írták elı, hogy 

az érintett tíz éven keresztül az országban lakjon. Elegendı volt öt év abban az 

esetben, ha a kérelmezı a honosítás feltételeinél meghatározott kivételes 

szabály alá esett. A magyar honpolgárságát elvesztett személyek 

gyermekeinek a törvényjavaslat megengedte a visszahonosítást, ha már 

visszaköltöztek Magyarországra.126 A fırendek is felvetették, hogy a törvény 

elfogadását követıen ki gyakorolhatja a honosítás jogát. Az országgyőlés és a 

törvényhatóság szerepét vitatták e tekintetben.127 A fırendek szerint 

különbséget kellett tenni az indigenatus és az incolatus között. Az utóbbi alatt 

értették a törvényhatóságok honosítási jogát.128 

 Az a külföldi honos nı, aki magyar állampolgárságú férfihoz menne 

feleségül, házasságkötésével megszerezte volna a magyar honpolgárságot. A 

honosítás kiterjedt a honosított személy nejére és kiskorú gyermekeire. Ez azt 

jelentette volna, hogy a nagykorú gyermek csak saját jogán kérhetné a magyar 

honpolgárság megszerzését.129  

 A honosítási feltételek között a követek rögzíteni kívánták, hogy a 

kérelmezı a bevett vallások valamelyikéhez tartozzon. A szatmári káptalan 

követe nem tartotta elfogadhatónak, hogy a „törvényhozás a mindenféle 

vallásnak tágas kaput” nyisson.130 A törvényjavaslat hatályban tartotta az 

                                                 
126 KI. 1848. 33. sz. 57. Ghiczy Kálmán ítélımester hozzászólását. KN. 1848. 143. 
127 Báró Vay Miklós koronaır kijelentette, hogy az országgyőlés jogát fenn kell tartani. A felügyeleti 
jog rendezését szükségesnek vélte. FN. 1848. I. 290. Vay szerint a honosítási feltételek teljesítését 
követıen az állampolgárság megadását nem lehetne megtagadni. FN. 1848. I. 291. Gróf Teleky 
Domokos is kitért beszédében az országgyőlés honosítási jogára. FN. 1848. I. 291. Báró Majthényi 
Antal szerint az országgyőlés honosítási gyakorlatát mindenképp fenn kellett tartani. FN. 1848. I. 293. 
Gróf Zichy Henrik is ragaszkodott ezen joghoz. FN. 1848. I. 295. Siskovics József a honosítási 
feltételek pontosabb megfogalmazását javasolta. FN. 1848. I. 301. 
128 Gróf Cziráky János kisebb honosításnak (incolatus) nevezete a törvényhatóságok honosítási jogát. 
FN. 1848. I. 295. Gróf Széchen Antal hozzászólása. FN. 1848. I. 301. A fırendek az incolatus 
megadását szerették volna megszigorítani. FN. 1848. I. 304.  
129 A csángó magyarok esetében csak a letelepedést kívánták meg. KI. 1848. 33. sz. 57. 
130 KN. 1848. 107. Esztergom fıkáptalan követe, báró Rudnyánszky Sámuel is támogatta a javaslatot. 
KN. 1848. 108. Pozsonyi káptalan követe, gróf Forgách Ágoston KN. 1848. 112. A kapcsolt részek 
sajátos vallási viszonyaira hívta fel a figyelmet a zágrábi káptalan követe, Moyzes István. KN. 1848. 
133. Balogh Kornél javasolta, hogy a törvényjavaslat szövegébıl hagyják ki a „vallásra való tekintet 
nélkül” mondatrészt. KN. 1848. 134.  



 38 

1840:29. tc. rendelkezéseit és elıirányozta, hogy „külföldi zsidók, sem be nem 

vándorolhatnak, sem meg nem telepedhetnek.”131 

 A rendi idıszak közjogi berendezkedését érintette Kossuth Lajos azzal 

a felvetéssel, hogy a horvát tartománygyőlés gyakorolhatja-e a honosítás 

jogát.132 Horvátország követe, Ossegovits Mettel határozott igennel válaszolt, 

és e jog védelme érdekében arra hivatkozott, hogy az 1686. évi tartományi 

győlésen a honosítottak állampolgári esküt tettek.133 A követek többsége egyet 

értett Kossuth Lajossal, hogy csak a magyar törvényhozás rendelkezett a 

honosítási joggal. Gróf Jozipovich Antal szerint csak magyar nemes létezett és 

„csak magyar Gróf van; […] horvát nemes nincs”.134 Kossuth szerint azt a 

jogot, amely egy személyt magyar nemesi privilégiummal ruházott fel, csak a 

magyar törvényhozás gyakorolhatta. Kiemelte, hogy a „törvényhozói hatalom, 

sehol másutt, mint csak az országnak és kapcsolt részeknek Karai és Rendei 

által, országgyőlésen, együtt, egybegyülve, ı Felsége hozzájárultával 

gyakorolható.”135 Véleménye szerint a sabor önállóan soha nem honosított 

senkit. Az eskü letételét nem lehetett e jog gyakorlataként felfogni. 

Ossegovich elfogadta, hogy minden horvátországi nemes egyben magyar 

nemes is volt.136 Az indigenatus megadását a magyar országgyőlés mindig 

magának tartotta fenn törvénycikk formájában a király szentesítési joga 

                                                 
131 KI. 1848. 33. sz. 58. Ghiczy Kálmán is hivatkozott a fentebb említett törvény rendelkezéseire. KN. 
1848. 137. Asztalos Pál kiemelte, hogy az 1840:29. tc. csak a külföldi zsidókra vonatkozott. KN. 
1848. 137. Bónis Samu is támogatta, hogy a belföldön lakó zsidók esetében az országgyőlés 
rendelkezési joga fennmaradjon. KN. 1848. 137.  
132 Véleménye szerint ezzel a joggal a sabor nem rendelkezett. KN. 1848. 110. 
133 A horvát képviselı külön nevesítette azokat, akik a honosítási esküt a kapcsolt részek győlése elıtt 
tették le (pl. Tiringer, Kulmer). KN. 1848. 110. Pázmándy Dénes szerint a honosítási eskü letétele 
még nem bizonyította, hogy a sabor az indigenatus megadásának jogát is gyakorolta. KN. 1848. 115. 
Dubravay János még javasolta, hogy a kapcsolt részeken honosítandó személyek ismerjék az „ott 
divatozó nyelvet”. KN. 1848. 122. 
134 KN. 1848. 111. 
135 Kossuth hivatkozott az 1715:120. tc. rendelkezéseire. KN. 1848. 111. Kossuth a törvényhozói 
hatalom szuverenitását hangoztatta. KN. 1848. 116. A magyar követek egyet értettek Kossuth 
Lajossal. Bónis Samu KN. 1848. 114-115., Olgyay Titus KN. 1848. 119. Biró Imre szerint, ha 
Horvátország a honosítási jogot gyakorolta, akkor azt csak jogellenesen tehette meg. KN. 1848. 121. 
136 A horvát képviselı hivatkozott az 1546:43. tc. következı rendelkezésére: „Tum vero aliis quoque 
Dominis ac Nobilibus Croatis”. Ebbıl a törvénybıl vezette le, hogy közjogunk ismerte a horvát 
nemes kategóriáját. KN. 1848. 113. A vita keretében a horvát követek mandátumának érvényessége is 
felmerült. KN. 1848. 117. Jozipovich Antal szerint mindenkinek el kellett ismernie Horvátország 
követeit. KN. 1848. 119. Ossegovich az 1723:7. tc. rendelkezéseire hivatkozott e tekintetben. KN. 
1848. 120. Kossuth Lajos a verifikációs választmányt tartotta illetékesnek az ügyben. KN. 1848. 121. 
Buccari kerület követe Samich Bertalan felszólása: KN. 1848. 122. 
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mellett. A horvát területeken található törvényhatóságoknak jogukban állt, 

hogy a helyi szabályoknak megfelelıen hallgatólagosan honosíthassanak 

valaki, amely nem minısült ünnepély honfiúsításnak.137 Justh József szerint a 

honosítás jogát Horvátország is gyakorolhatta, de „meg van szoritva, hogy ne 

honositson olly formán, miszerint a honosított a törvényhozásban részt 

vehessen.”138 

 A honosítási esküvel kapcsolatban is vita merült fel. Vagyon István 

szerint az eskü szövegében feltétlenül szerepelnie kellene az Istenre való 

hivatkozásnak.139 A honosítási esküt csak azoknak kellett a törvényhozás elıtt 

letenni, akiket az országgyőlés honosított.140  

 A jogegyenlıség kérdésével összefüggésben Szenkirályi Móricz 

kijelentette, hogy a honosítottaknak azonos a jogállása a született magyar 

honpolgárokkal. Egyenlı elbánásban kell részesíteni a honosított 

állampolgárokat.141 A javaslat kimondta a jogegyenlıséget, de a honosított az 

országgyőlésnek csak külön törvényi felhatalmazással lehetett tagja. A 

honosított személyek rangot és címet viselhettek, de a velük járó jogokat csak 

akkor gyakorolhatták, ha „azon kiváltságokkal törvényesen 

megajándékoztatnak.”142 

                                                 
137 Olgyay Titus követ hozzászólása. KN. 1848. 119. A honosítási eskü szövege a következı volt. „Én 
N. N. magyar polgárnak felvétetvén, úgy a koronás királynak – mint az alkotmánynak hőséget, a 
törvényeknek pedig engedelmességet fogadok, és a nemzet jogait s érdekeit védeni, s kötelességemet 
irántok lelkiismeretesen teljesíteni szentül ígérem. Isten engem úgy segéljen.” KI. 1848. 33. sz. 57. 
138 A Szabolcs megyei követ szerint lényeges különbség volt a honosítás fentebb említett két módja 
között. KN. 1848. 120. 
139 KN. 1848. 128. Szerdahely Ferencz részletesen megvizsgálta az eskü fogalmát és hivatkozott Kövy 
Sándorra. Külön elemezte, hogy a már elfogadott törvényekben milyen szöveg található. István 
fıherceg nádori esküszövegét is példaként hozta. KN. 1848. 128. A kézzel írott esküszöveg 
megtalálható: OgyI. 1847/48. MO: IV. e :1847/48. Bónis Samú az eredeti esküszöveg megtartását 
javasolta. KN. 1848. 129. Hunkár Antal szerint az eskü szövege nemes és egyszerő volt. KN. 1848. 
129. Szenkirályi Móricz szerint is feltétlenül szerepelni kellett az eskü szövegében az Isten nevének. 
KN. 1848. 129.  
140 Balogh Kornél hozzászólása. KN. 1848. 129. Gróf Teleky Domokos javaslata. FN. 1848. I. 291. 
Gróf Széchen Antal továbbgondolásra ajánlotta a Teleky által felvázolt javaslatot. FN. 1848. I. 292. 
141 Simon János szükségesnek tartotta, hogy a honosítottak a „hon hasonosztályú egyéb polgáraival 
mindenekben egyenlı joggal és kötelességgel, és képességgel bírnak”. KN. 1848. 127. Lónyay 
Menyhért külön kiemelte a kérdés büntetıjog vetületét. KN. 1848. 128. Bohus János is támogatta az 
elképzelést. KN. 1848. 128. Osztroluczky Géza hozzászólása: KN. 1848. 128. A jogegyenlıség 
gondolta felmerült báró Jeszenák János hozzászólásában is. FN. 1848. I. 294. 
142 KI. 1848. 33. sz. 57. Az eredeti szöveg kézzel javított változatában a következı olvasható: „a 
honosítás alkalmával a törvényhozás, avagy ha ı Felsége által törvényhozás útján 
megajándékoztatnak.” Ez a szöveg pontosabb lett volna, mint az eredeti verzió. OgyI. 134. Báró Vay 
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 A törvényhatóságoknál névkönyvet kellett volna vezetni, amelyben a 

honosítottak neve szerepelt volna. Ennek másolatát a Helytartótanácshoz 

terjesztették fel. Szenkirályi Móricz helyesnek tartotta, hogy a felügyeleti 

jogot a Helytartótanács hatáskörébe utalják, mert ez a testület ellenırizte a 

törvények végrehajtását.143 Bónis Samu viszont ellenezte ezt a megoldást, mert 

„sokszor megtörténik azon dicasteriumnál, hogy kassálja a megyének ollyan 

rendeletét, melly még meg sem hozatott, s e szerint éppen néha nem ügyel 

fel”.144 Ennek szükségességét a szabad királyi városok rendezése kapcsán a 

karok és rendek már elfogadták.145  

A törvényjavaslat speciális szabályokat határozott meg a tengermellék 

területére, ahol a kivételes honosításhoz a nagykorúságot, a megfelelı 

nagyságú vagyont és a magyar honpolgári eskü letételét kívánták meg.146 

 Elvesztette magyar honosságát, aki más ország honpolgárságát 

megszerezte, aki az uralkodó engedélye nélkül idegen hadseregben szolgált 

vagy közhivatalt vállalt el, tíz éve távol volt, vagy végleges kiköltözött. 147 

Elvesztette honpolgárságát az a nı, aki idegenhez ment volna feleségül. 

Mangold Károly szerint a törvényjavaslat nem állapíthatta meg, hogy a 

                                                                                                                                          
Alajos is javasolta, hogy az országgyőlési részvételi jogot csak a törvényhozás adhassa meg. FN. 
1848. I. 306. 
143 Szentkirályi hozzászólása. KN. 1848. 130., KI. 1848. 33. sz. 57. Lónyay Gábor is támogatta a 
javaslat e rendelkezését. Ugyanezen véleményen voltak még: Schnee László, Gábriel István KN. 
1848. 130., Paczolay János KN. 1848. 131. 
144 Bónis Samu hozzászólása. KN. 1848. 130. Lónyay szerint e jogot a királynak kellett volna 
gyakorolnia. KN. 1848. 130. Szentiványi Károly szerint összeütközés alakulhatott volna a 
Helytartótanács és a megye között, ha a tanács nem támogatta volna a megye akaratát. KN. 1848. 130-
131. 
145 KN. 1848. 131. A szabad királyi városok rendezéshez: VARGA, 2008./a 7-15. Szabó Miklós az 
1790:10. tc. rendelkezéseire hivatkozott, amelyek meghatározták a Helytartótanács felügyeleti 
jogkörét. KN. 1848. 131. Somssich Pál szerint a Helytartótanácsnak kötelessége volt, hogy felügyelje 
a törvényhatóságok eljárását. KN. 1848. 131. Bónis Samu és gróf Andrássy Manó hozzászólását. KN. 
1848. 131. Báró Vay Miklós koronaır felszólalásában érintette a Helytartótanács feladatát a honosítás 
ellenırzése kapcsán. FN. 1848. I. 289. 
146 Erdély tekintetében az általános feltételek teljesülését kívánta meg. Kivitel volt a becikkelyezés 
általi honosítás esete. KI. 1848. 33. sz. 58. Priviczer István a tengermellék esetében érvényesülı 
kivételes szabályokat ismertette. A „magyar tengerparton már eddig is divatban levén az ottani királyi 
kormányszék utján eszközöltetni szokott neme a honosításnak, mellynél fogva külföldiek, azon 
törvényhatóságnak - melynek keblében ideiglenesen tartózkodtak […] többnyire birodalmi lobogó 
oltalma alatt vitorlázó, és az illetı kedvezményekben részesülı tengerkereskedıi hajók birhatási avagy 
kormányozhatási tekintetbıl, az összes birodalom, és így közvetve a magyar szent korona alattvalói 
sorába felavatattnak”. KN. 1848. 132. Buccarri kerület követe is támogatta, hogy törvényhozás 
kivételeket rögzítsen a területi hatály kapcsán. KN. 1848. 133. A témához: Házmán Ferencz, 
Ossegovich Mettel KN. 1848. 134-135. Priviczer István KN. 1848. 135. 
147 KI. 1848. 33. sz. 58. Károlyi János hozzászólását. KN. 1848. 142.  
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magyar nı házasságkötésével férje honosságát megszerezte, mert ezt a 

szabályt csak az érintett államok törvényhozása mondhatja ki.148 A 

törvényjavaslat azonban megengedte a visszahonosítás lehetıségét.149 

 Királyfi szerint a javaslat megvalósította az állampolgárság 

kizárólagosságának az elvét, amely egyben a többes honpolgárság elutasítását 

jelentette.150 

Az 1848. évi törvényekkel megteremtett jogegyenlıség ezen a 

helyzeten jelentısen változtatott. „Az 1848-iki alkotmányreform bevette az 

alkotmány sáncaiba az ország nem nemes lakosságát is. A nemeseket és a nem 

nemeseket törvény elıtt egyenlınek nyilvánította és a nem nemeseket 

részesévé tette az addig csak a nemesség által élvezett politikai jogoknak. Így 

lettek a nemes és a nem nemes honfiak egyaránt magyar állampolgárokká.”151 

A fırendek is hozzájárultak a javaslathoz a válaszüzenetben csak néhány 

részletkérdést vitattak. Ilyen volt a törvényhatóságok általi honosítás 

feltételeinek meghatározása és fenn szerették volna tartani a törvényhozás 

általi honosítást az ülési és a szavazati jog meghagyása mellett. A rendek a 

bekövetkezett események miatt már nem tudták elküldeni viszontválaszukat. 

Ez a javaslat az állampolgársági jog kodifikációja terén határozott 

elırelépést jelentett, hiszen az „abban kimondott elvek fejezték ki a magyar 

jognak fejlıdési irányát.”152 A javaslat egyik legnagyobb feladata és 

történelmi küldetése az volt, hogy a rendi elemektıl megtisztított 

                                                 
148 Mangold Károly hozzászólása. KN. 1848. 143. A személynök egyetértett a követ javaslatával, 
amelynek következtében az állampolgárság elvesztése, mint az idegennel kötött házasság közjogi 
következménye került bele a törvényjavaslat szövegébe. KN. 1848. 143. Balogh Kornél KN. 1848. 
143-144. Bónis Samu, Rutkay István, Egri János, Bernáth Zsigmond,Ghiczy Kálmán, Makay Sándor 
és Justh József. KN. 1848. 144. KI. 1848. 33. sz. 58. 
149 Akit azzal vádoltak, hogy a haza ellen fegyvert fogott vagy kém volt, csak a király engedélye 
mellett térhetett volna vissza az országba. KI. 1848. 33. sz. 58. Schnee László, Asztalos Pál és 
Mocsonyi Péter hozzászólása: KN. 1848. 143. A magánjog tekintetében a honosságát elvesztett 
személy csak azokkal a jogokkal rendelkezhetne, amelyeket a törvényjavaslat a III. fejezetben az 
idegeneknek biztosított volna. KI. 1848. 33. sz. 58. A III. fejezetet: KI. 1848. 33. sz. 58-59. Az 
országgyőlési vita során kifejezetten felhívták a figyelmet arra, hogy az öröklés terén tegyenek 
kivételt. A felszólalók szerint nem lehetett azért megfosztani valakit a honpolgárságától, mert 
külföldön (pl. Ausztriában) örökölt vagyonát meghatározott idı alatt nem adta el. Tarnóczy Kázmér 
hozzászólása. KN. 1848. 142. 
150 KN. 1848. 105-154. A javaslatot 1848 január 27., 28. és 29.-én tárgyalták. FN. 1847-48. I. 289-
312. A fırendek 1848. február 18-19-i ülésen tárgyalták. CZEBE, 1930. 7. 
151 FERENCZY, 1930. 21. 
152 KIRÁLYFI , 1912. 195-196. 
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állampolgársági jogot teremtsen. Egy egységes, modern állampolgársági jogot 

kellett volna megvalósítania, figyelembe véve a nemzetközi tendenciákat, és a 

gyakorlat igényeit. Királyfi szerint a javaslat ezen feltételeknek megfelelt. 

„Szakítva az örökös állampolgárság elvével, elismerte az egyénnek 

honosságváltoztatására vonatkozó jogát s felismerve a nemzetközi forgalom 

követelményeit”.153 A javaslat az állampolgársági „cummultatio”-t 

megakadályozta. 

A fogalmilag és tartalmilag átalakult jogintézményt nem tudták 

újraszabályozni, pedig szükséges lett volna a jogegyenlıség elvének 

deklarálása mellett, hogy az állampolgársági jog kiegészítse azt. Szabályozni 

kellett volna az állampolgárságot azért is, mert az abból eredı jogokat és 

kötelezettségeket törvényben rendezték, és ezzel az állampolgárság terén 

bekövetkezett jogbizonytalanság elkerülhetıvé vált. Királyfi még egy igen 

jelentıs érvet ismertetett. Ha „1848-ban törvényerıre emelkedik ez a javaslat, 

mely a magyar állampolgárság exclusiv jellegét, más állampolgárságokkal 

való összeférhetetlenségét minden állammal, tehát Ausztriával szemben is 

érvényre jutatta, akkor egyúttal egy erıs védıeszközünk lett volna ama 

centralisztikus törekvésekkel szemben is, a melyek […] az állampolgársági 

jogviszonyok terén is jelentkeztek.”154 A szerzı nyilvánvalóan az osztrák-

magyar állampolgársági jogviszonyra gondolt. 

Az 1848. évi törvények nyíltan nem mondták ki a jogegyenlıség elvét, 

de az egyes törvények rendelkezései megvalósították.155 A törvények nem 

csak a jogokat, hanem a kötelezettségeket is általánosították. Erre mindenképp 

szükség volt, hiszen a reformkorszaktól kezdve már nem volt éles különbség a 

nemes és a nem nemes honfiak között.156 A jogegyenlıség elvét az 1848. évi 

                                                 
153 Uo. 196. 
154 Véleménye szerint nem csak a hazai, hanem a nemzetközi szabályozást is befolyásolta volna, 
hiszen Európa legtöbb államaiban nem volt külön törvény még az állampolgárságra. Hatással lehetett 
volna az állampolgári jogok fejlıdésére. Uo. 196-197. 
155 Ilyen törvények voltak a következık: 1848:V., VIII., IX., XI., XIII., XV. és a XX. tc. KISS, 2006. 
24. 
156 Gondoljunk a nem nemesek birtokbírhatási jogára vagy, arra a jogelvre, hogy a nem nemeseket 
sem lehetett önkényesen letartóztatni. CSILLAG, 1871. 87-91. Ugyanezen a véleményen volt Kiss 
Barnabás is. A rendi kiegyenlítıdés jelent meg a következı törvényekben: 1836:11., 13., 17. tc., 
1840:7., 8. tc., 1844:3., 4., 5. tc. KISS, 2006. 23-24. Ugyanezen a törvényi rendelkezésekre hivatkozott 
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törvények „szellemébıl” lehetett magyarázni.157 Az 1848. évi törvények az 

„összes magyar népen” a honpolgárok egyetemét értették, rendi különbségekre 

tekintet nélkül.158 

A rendi államszervezet felszámolásával az állampolgárok „közvetlen 

kapcsolatba jutottak a szent koronával […] amikor a nemesi rend tagjai és a 

nem nemes honfiak, mint cives aequo jure találkoztak, csak akkor alakulhatott 

ki az egységes magyar állampolgárság”.159  

 Az állampolgársági jogot Ferenczy a nemesi jog utódának tekintette, 

mert „a mai nemzet az 1848 elıtti nemes magyar nemzetnek egyenes 

folytatása”, hiszen a magyar állampolgárságnak korábban a nemesi jogállás 

felelt meg.160  

Azt a jogi státuszt, amelyet 1848 elıtt a nemesség foglalt el, ezt 

követıen az állampolgárok összessége tölti be. „És mint 1848 elıtt a 

nemesnek körében meg volt a jog- és törvényelıtti egyenlıség, épen úgy ma a 

jog- és törvény elıtti egyenlıség uralkodik az állampolgárok összessége 

körében.”161 A magyar koronához tartozó területeken az állampolgárság 

azonos volt.162 Ezen az 1848. évi alkotmányos reformok sem változtattak. 

 

5. A neoabszolutizmus állampolgársági rendszere 

 

A kiegyezésig a császári kormányhatóságok gyakorolták a legfıbb állami 

hatalmat, az állampolgárságot is idegen hatóságok adományozták. A magyar 

honpolgárság megszerzésére azok a jogszabályok és szokásjogi normák 

vonatkoztak, amelyek 1848 elıtt is érvényben voltak. Az állampolgárság az 

                                                                                                                                          
Királyfi, mikor a kiegyenlítıdés folyamatáról beszélt. Így jöhetett létre a jogegyenlıség, amely 
megteremtette a belsı állami egységet. KIRÁLYFI , 1912. 194. Concha is hangsúlyozta a polgári 
jogegyenlıség jelentıségét. CONCHA, 1928./a 549., MÁRFFY-MONTUANO, 1916. 488. Concha Gyızı 
munkásságához: EREKY, 1939. 132-150., POLNER, 1934. 261-311. A jogegyenlıség elméletéhez: 
BRAGYOVA, 1992./b 1-15., Uı. 1992./a 157-171. 
157 NAGY, 1907. 129-130. Munkásságáról bıvebben: POLNER, 1941. 3-14. 
158 VELIKY , 1999. 130.  
159 KIRÁLYFI , 1912. 193-194. 
160 FERDINÁNDY, 1902. 209. 
161 Uı. 1902. 235. 
162 Errıl rendelkezett az 1741:61. törvénycikk. 
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„1848-ik évet követı átmeneti idıszak alatt is csak magyar szokásjogi 

szabványoknak megfelelıleg volt megszerezhetı.”163  

 Az 1849. március 4-én kiadott oktrojált alkotmány foglalkozott a 

birodalmi állampolgárság kérdésével. Az Olmützi alkotmány csak az egységes 

osztrák birodalmi polgárjogot ismerte el.164 Ez azt jelentette, hogy az 

állampolgárság megszerzése és elvesztése az osztrák jog szerint volt 

lehetséges. Az 1851. december 31-én kiadott császári nyílt parancs 

(Sylvesterpatent) a fenti rendelkezést formailag hatályon kívül helyezte. A 

gyakorlatban azonban más valósult meg, hiszen a birodalmi állampolgárságot 

továbbra is érvényesnek tekintették. Külön magyar állampolgársági jogot nem 

ismertek el az osztrák szervek. A cs. kir. kormányhatóságok az 

állampolgársági ügyekben az osztrák jog szerint jártak el. Az OPTK, az 1832-

ben kiadott kivándorlási pátens, a községi illetıségre vonatkozó 1849-ben 

kiadott osztrák községi törvény és az 1859-ban megjelenı új illetıségi törvény 

alapján hozták meg döntéseiket.165 Hogyan lehetett megítélni a 

neoabszolutizmus állampolgárságát? Létezett-e közjogilag értelmezhetı 

magyar állampolgárság 1849 és 1867 között? 

 Az idegen hatóságok az állampolgárság és a községi illetıség ügyében 

nem járhattak volna el. Érvényesnek kellett tekinteni a nemo plus juris 

transferre potest, quam ipse habet elvét, amelynek következtében, az így 

szerzett állampolgárság és illetıség érvénytelen volt. Természetesen ebbıl 

következett, hogy az állampolgárságból származó jogok is csak addig voltak 

érvényesek, míg a császári kormányszervek mőködtek. 

Sokkal inkább meghatározó volt az Osztrák Polgári Törvénykönyv, 

amelynek a személyekre vonatkozó részében az állampolgársági szabályok is 

                                                 
163 FERENCZY, 1930. 22. 
164 CSIZMADIA . 1969. 1083. A birodalom összes polgára számára a 23. §-ban egy általános birodalmi 
polgárjogot állított fel. III. Abschnitt: Von dem Reichsbürgerrechte, § 23: Für alle Völker des Reiches 
gibt es nur ein allgemeines österreichisches Reichsbürgerrecht. Ein Reichsgesetz wird bestimmen, 
unter welchen Bedingungen das österreichische Reichsbürgerrecht erworben, ausgeübt, und verloren 
wird. KIRÁLYFI , 1912. 198., SASHEGYI, 1981. 88. A kor történetéhez: PALOTÁS, 2001. 230-233., 
RUSZOLY, 2005. 386-391. BRAUNEDER, 2008. 119-124. 
165 KIRÁLYFI , 1912. 198. Az 1852. évi községi törvényrıl bıvebben: BRAUNEDER, 1994. 188-189. A 
községekhez: SASHEGYI, 1981. 113-114. 
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megtalálhatók.166 Az állampolgárságot születéssel és felvétellel lehetett 

megszerezni. A szülık állampolgársága volt az elsıdleges, amely azt 

jelentette, hogy a külföldön született törvényes gyermekek apjuk 

állampolgárságát kapták meg. A törvénytelen gyermekek esetében az anya 

állampolgársága volt az irányadó, az apa állampolgársága irreleváns volt. A nı 

elveszítette állampolgárságát, ha külföldihez ment férjhez, amely egyben azt is 

jelentette, hogy az ilyen házasságból származó gyermekek az idegen 

honosságú apa állampolgárságát szerezték meg. Abban az esetben, ha egy 

osztrák állampolgár külföldi nıvel kötött házasságot, akkor a nı 

hallgatólagosan megszerezte férje honosságát. A házasságból származó 

gyermekek szintén az apa állampolgárságát szerezték meg. Természetesen az 

is elıfordulhatott, hogy egy állampolgár külföldit örökbefogadott, aki csak az 

OPTK 29-30. §-aiban rögzített szabályok teljesítése mellett szerezhetett 

honpolgárságot.167 A törvénykönyv 29. §-a szerint az a személy kaphat osztrák 

állampolgárságot, aki közszolgálatba lépett, akinek üzleti tevékenységének 

folytatásához e jogi státus elengedhetetlen volt, az ország területén lakott 

megszakítás nélkül legalább tíz éven át és ezen idı alatt nem követett el olyan 

cselekményt, amely büntetıjogi felelısségre vonást eredményezett.168  

A honosítás esetében nem ismerte a hallgatólagos szerzésmódot. 

Elıfeltétele volt a községi illetıség megszerzése vagy legalább kilátásba 

helyezése. Az idegen állampolgárság megszőnt az osztrák honpolgárság 

megszerzésével. A honosításért az illetékes közigazgatási hatósághoz kellett 

                                                 
166 Szamel Lajos csak az OPTK rendelkezéseit emelte ki tanulmányában a neoabszolutizmus 
idıszakából, amit azzal indokolt, hogy ez életbe is lépett Magyarországon. SZAMEL, 1953. 168. Haller 
szerint az 1879:L. tc. hatályon kívül helyezte az OPTK 28-32. §§-ait. ABGB, 1953. 11-13.,  HALLER, 
1884. 11. Az OPTK recepciójának történetéhez: HOMOKI-NAGY, 2004. 6., Uı. 2006. 227-247. Balogh 
szerint az OPTK bevezetésével valósult meg a teljes jogegyenlıség a gyakorlatban. BALOGH, 2001. 
186., KAJTÁR, 1994. 318-319., HOMOKI-NAGY, 2007/b. 16-24., NESCHWARA, 2007. 42-46. 
167 HALLER, 1865. 36. Baintner szerint az örökbefogadás és a törvényesítés nem eredményezte az 
osztrák állampolgárság megszerzését. Vö. BAINTNER, 1868. 115., HEGYI, 1942. 314-316. 
168 Az üzleti tevékenység terén jelentıs változtatást eredményezett az 1859-ben kiadott ipartörvény, 
amely az OPTK hivatkozott rendelkezését 1860. májusától hatályon kívül helyezte. HALLER, 1865. 
36., KIRÁLYFI , 1912. 199. Törvényesítés útján is meg lehetett szerezni az állampolgárságot (161. §). 
Bózóky háromféle személyi viszonyt különböztet meg az állammal kapcsolatban: idegen (forensis), 
honlakosok (indigena, incola) és állampolgárok (civis). Vö. BOZÓKY, 1891. 69. Karvasy szintén 
ismertette az OPTK-nak az állampolgárság megszerzésére vonatkozó szabályait. KARVASY, 1870. 11-
12. 
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fordulni. A döntés a Helytartóságot illette meg. Az esküt az illetékes járási 

hatóság elıtt kellett letenni.169 

 A nyilvános szolgálatba lépés kizárta az ideiglenes jelleget. Végleges és 

állandó szolgálatnak kellett lennie, amely alól kivették a katonáskodást.170 Az 

államszolgálat fogalmába nem értették bele a kamarási vagy titkos tanácsosi 

méltóságot. Az állampolgárságot továbbá nem lehetett megszerezni nemesség, 

érdemjel adományozása vagy udvari szolgálat által sem. 

 A „tiz évi szakadatlan itt lakás” nem minısült hallgatag szerzésmódnak, 

mert az 1853. évi udvari rendelet (1.2597. sz.) kimondta, hogy ezt a tíz éves 

folyamatos belföldi helyben lakást a Helytartóságnál kellett igazolni. Az eskü 

letételét is megkívánták. Magáról az állampolgárság megszerzésérıl okmányt 

állítottak ki. Az elıbbi feltételek teljesítése nélkül is lehetett kérni az 

állampolgárság megszerzését a közigazgatási hatóságoknál. Ebben az esetben 

a kérelmezı vagyoni viszonyait és erkölcsi életvitelét vették figyelembe (30. 

§.). Ezt az eljárási formát hívta Haller „nyílt felvételnek”.171 A kérelmet a 

helyhatósághoz kellett beadni, az esküt a közigazgatási hivatal vetette ki, 

amely alól a nık felmentést kaphattak.  

 Az állampolgárság visszaszerzése nem volt egyszerő, mert a 

kivándorolt személy csak „legfelsıbb kegyelem” által kaphatta vissza 

honosságát. Ha valaki engedéllyel hagyta el az országot, akkor rá az OPTK 

már ismertetett 29-30. §§-ai vonatkoztak. 

 A megtelepedés elengedhetetlen feltétele volt az állampolgárság 

megszerzésének, még akkor is, ha a kérelmezı ingó, ingatlan vagyonnal 

rendelkezett, vagy kereskedelmi tevékenységet folytatott (31. §.).172 

 Meg kell jegyezni, hogy az OPTK szőkszavúan intézte el az 

állampolgárság megszőnésének szabályozását. A honosságát elveszítette az a 

                                                 
169 Bózoky szerint az osztrák jogban is létezett a hallgatag szerzésmód korábban. BOZÓKY, 1891. 70. 
Baintner is hallgatólagos szerzésmód feltételeit sorolta fel. BAINTNER, 1868. 116. 
170 A hadseregnél szolgáló külföldi állampolgárságú tiszttıl is megkívánták a tízévi helybelakást, 
miután lemondott rangjáról. Ezt a szabályt nem lehetett alkalmazni a nyugalmazott tisztekre, ameddig 
nyugdíjban részesültek. HALLER, 1865. 35-36. KORBULY, 1874. 227-228., BOZÓKY, 1891. 69-70. 
171 HALLER, 1865. 37. 
172 Az OPTK kimondta, hogy az idegenek birtokot és tulajdont szerezhettek az állam területén, de 
állampolgárságot csak az említett 29-30. § alapján kaphatták meg. Uı. 1865. 37-38. Menyhárt röviden 
ismertette az OPTK rendszerét és jellemzıit. MENYHÁRT, 1932. 13-14., SÁDORFFY, 1941. 84-114. 
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személy, aki kiköltözött, vagy külföldivel kötött házasságot. Meg kell 

említeni, hogy az ún. kivándorlási törvények is tartalmaztak ide vonatkozó 

szabályokat.173 

 A férfi állampolgársága kiterjedt a feleségére és gyermekeire is. Nem 

vonatkozott ez a szabály azokra a gyermekekre, akik az apa 

állampolgárságának megszerzésekor már nagykorúak voltak. 

A magyar kormányzat kijelentette, hogy az 1859. évi illetıségi nyílt 

parancs hatálya nem terjedt ki Magyarországra, így a községi illetıségen 

alapuló magyar állampolgárság a hazai jog szerint érvénytelen volt. A magyar 

alkotmányos rend helyreállításával szőnt meg annak a lehetısége, hogy idegen 

jogszabályok alapján szerezhessen valaki állampolgárságot. Ez azt jelentette, 

hogy 1849 után elvileg ugyan azok a szabályok érvényesültek, mint a rendi 

idıszakban. Ha ezt az érvelést megfordítjuk, akkor arra a következtetésre kell 

jutnunk, hogy az alkotmányos viszonyok helyreállítása után ipso iure 

visszaható erıvel hatálytalanná váltak a neoabszolutizmus alatt szerzett jogok. 

Ez sok embert érintett, hiszen az állampolgárságból eredı jogaikat nem 

gyakorolhatták tovább. Az osztrák jog alkalmazása tehát jogellenes volt, de 

nem csak a magyar fél, hanem az osztrákok szemszögébıl is. A 

Reichsbürgerrecht nem lépett hatályba egyik fél területén sem, amelynek el 

kellett volna tőnnie a visszavont birodalmi alkotmánnyal. Ezért helyeselhetı 

Királyfi megállapítása, miszerint „az osztrák jog szempontjából is hiányzott 

minden jogalap arra, hogy az állampolgári viszonyokat rendezı osztrák 

törvények Magyarországra nézve is alkalmaztassanak.” 174 A községi illetıség 

kérdése sem állta meg a helyét jogilag, hiszen az 1849. évi községi törvény 

Magyarországon nem, csupán a címben megjelölt tartományokban lépett 

érvénybe. Az 1859-ben kibocsátott illetıségi pátens Magyarországon is 

érvényes lett volna, ha hatályba lépett volna.175  

                                                 
173 HALLER, 1865. 38-39. Az OPTK ezt követıen az idegenek és az állampolgárok viszonyát, az 
idegenek jogait tárgyalta (33-34. §). Ugyanezen eseteket említette Bozóky is. BOZÓKY, 1891. 70-71., 
KARVASY, 1870. 12. 
174 KIRÁLYFI , 1912. 200. 
175 Királyfi szerint a hatálybalépés idıpontját nem állapították meg. A szükséges elımunkálatok 
elvégzésére bizottságokat állítottak fel. KIRÁLYFI , 1912. 201. 
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Az osztrák közjogászok (Ulbrich, Herrnritt, Tezner, Milner) azt 

állították, hogy nem létezett külön magyar állampolgárság.176 A magyar 

belügyminiszter átiratában (2728/1869. sz., 7863/1869. sz.) egyértelmővé 

tette, hogy a vitás idıszakban szerzett állampolgárságokat érvénytelennek 

tekinti. Az átmeneti idıszakban csakis a magyar törvények és a szokásjog által 

lehetett megszerezni a magyar állampolgárságot. Az osztrák belügyminiszteri 

rendeletek elismerték, hogy ezen idıszak alatt is létezett külön magyar 

állampolgárság.177 

Az 1859. évi illetıségi pátens alapján a magyar hatóságok az idegen 

közalkalmazottak magyar községi illetıségét nem ismerték el, hanem korábbi 

osztrák illetıségüket tartották meg.178 

 A magyar állampolgárságot 1848 és 1867 között csak egyszerő 

honfiúsítással lehetett megszerezni, amelynek az volt a feltétele, hogy az 

érintett az ország területén megtelepedett legyen, egy adott város polgárai 

közé felvételt nyerjen, vagy telekkel rendelkezzen, ipart vagy más 

hivatásszerő foglalkozást őzzön és a közterhekhez megfelelı módon járuljon 

hozzá. Az állandó letelepedést legalább tízévi belföldön való tartózkodás 

alapján lehetett megítélni. A fentebb felsorolt feltételek teljesítése mellett sem 

szerezték meg a magyar állampolgárságot azok, akik idegen hatalom parancsa 

alapján tartózkodtak az ország területén.179 

 A birodalmi állampolgárság lekerült a napirendrıl, amikor elfogadták 

az 1867. évi alaptörvényt, amely az osztrák állampolgárságot a birodalmi 

tanácsban képviselt országokra korlátozta. Osztrák részrıl hiányzott a 

törvényes alap, amely nélkül nem valósulhatott meg a közös állampolgárság. 

Ez nem érintette a „magyar állampolgárság integritását, nem hozott létre a 

magyar és az osztrák állampolgárság között sem egybeolvadást, sem pedig 

bárminı jogi kapcsolatot.”180 A birodalmi állampolgárság létrehozásával 

                                                 
176 ULBRICH, 1909. 181., MILNER, 1880. 88. 
177 BONCZA, 1895. 2., KIRÁLYFI , 1912. 202. 
178 KIRÁLYFI , 1912. 203. 
179 CZEBE, 1930. 7. 
180 Az osztrák tartományokhoz való tartozás és a tartományi illetıség alakult át a polgári 
törvénykönyv rendelkezései révén állampolgársággá, amelyet az Olmützi Alkotmány birodalmi 
állampolgársággá szeretett volna változtatni. KIRÁLYFI , 1912. 204. 
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egyidejőleg a magyar állampolgárságot egyszerő tartományi illetısséggé 

(Kronlandszugehörigkeit) szerették volna lesüllyesztetni.181 

 A magyar területen alkalmazott osztrák tisztviselık az osztrák törvény 

értelmében megszerezték székhelyük illetıségét, amelyet azonban 

elveszítettek, amikor az alkotmányos jogrend helyreállt. Sajátos helyzet állt 

elı, hiszen sok embert megfosztottak az addig gyakorolt jogaitól. Ez a szabály 

kiterjedt leszármazóikra is, amely emberileg tovább súlyosbította, jogilag 

bonyolultabbá tette a helyzetet. A vitás ügyekben közigazgatási hatóságok 

döntöttek. Az 1849 és 1867 között szerzett állampolgárságot a magyar és az 

osztrák kormány sem ismerte el. „Így állott az állampolgárság ügye 

hazánkban, a mikor az abszolutizmus által megzavart jogrend restituáltatott és 

a jogfolytonosság az állampolgári viszonyok terén is helyreállítandó lett volna, 

azaz visszaállítandók lettek volna a magyar állampolgárság szabályozására az 

alkotmány felfüggesztése elıtt érvényben volt jogszabályok.”182 Nem létezett 

egységes törvényi szabályozás. Ez a helyzet nem könnyítette meg a hatóságok 

munkáját. Ezért lett volna nagy jelentısége annak, ha az 1848. évi javaslatot 

elfogadják, mert a jogbizonytalanság megszőnt volna.183 

 Az egyszerő honfiúsítás szabályai nem vonatkoztak a zsidókra, akik 

nem tartoztak a bevett vallásfelekezetek közé.184 Bármikor beköltözhettek az 

ország területére, de állampolgári értelemben idegenek maradtak. Az 

1867:XVII. tc. mondta ki, hogy az izraeliták a keresztény lakosokkal azonos 

megítélés alá esnek a polgári és a politikai jogok gyakorlása tekintetében. Ez 

azt jelentette, hogy azok a zsidó lakosok, akik a törvény meghozatala elıtt 

legalább tíz évig az országban tartózkodtak és az egyszerő honosítás minden 

feltételének megfeleltek, magyar állampolgárokká váltak.185 

 

 

                                                 
181 Uo. 205. 
182 Uo. 206-208. A magyarok a jogfolytonosságot szerették volna elérni, vagy ahogy Hanák 
fogalmazott „restitutio in integrum”-ot. Ez a célkitőzés a neoabszolutizmust követıen még 
erıteljesebben jelentkezett. HANÁK , 1975. 141., MÁTHÉ − MEZEY − RÉVÉSZ, 2003. 262. 
183 KIRÁLYFI , 1912. 208. Czebe Jenı osztotta Királyfi álláspontját. CZEBE, 1930. 7. 
184 Vö. KISS, 1882. 182. 
185 FERENCZY, 1930. 22-23. 
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6. Az állampolgársági jog a kiegyezést követıen (1867-1878) 

 

A magyar kormány egy új, a korábbi alkotmányos gyakorlatban nem ismert 

honosítási eljárást léptetett életbe. Erre azért volt szükség, mert az egyszerő 

honosítás gyakorlata eltérı volt, sok bizonytalan tartalmú és partikuláris 

szabályt kellett követnie. A belügyminiszterhez kellett fordulnia annak a 

személynek, aki magyar állampolgárságot akart szerezni. A törvényhatóságnál 

kellett benyújtani a kérelmet, amely az állampolgárság odaítélését 

javasolhatta. A belügyminiszter abban az esetben honosította a kérelmezıt, ha 

vagyoni, politikai és erkölcsi tekintetben megfelelt az elıírásoknak. Ebben az 

esetben is megkívánták, hogy a leendı magyar állampolgár esküt tegyen.186 A 

belügyminiszter a kérelmeket vagyoni, politikai és erkölcsi szempontból 

vizsgálta, és ennek megfelelıen döntött.187 

 

A. Az 1868. évi állampolgársági törvényjavaslat 

 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter 1868-ban terjesztett elı egy 

állampolgársági törvényjavaslatot, amely már részletesen tárgyalta a 

honpolgárság megszerzését, elvesztését, az újrahonosítást és az idegenek 

jogállását.188 A minisztertanácsi jegyzıkönyvekbıl kiderült, hogy a 

kidolgozott tervezetet módosították és elıszentesítésre az uralkodó elé 

terjesztették.189 Az elsı állampolgársági törvényjavaslat országgyőlési vitája 

                                                 
186 Uo. 1930. 23., BALOGH, 1901. 75. 
187 CZEBE, 1930. 7-8. 
188 CSIZMADIA , 1969. 1083. Besnyı Károly röviden kitért a tervezet sorsának bemutatására. BESNYİ, 
1982. 29. Az igazságügyminiszter 1868. május 26-i képviselıházi ülésen kérte, hogy nyomtassák ki a 
törvényjavaslatot és küldjék ki az osztályoknak véleményezésre. KN. 1868. VII. 324. Az MOL-ban az 
igazságügyminiszteri anyagok között nem található meg a törvényjavaslat. KARDOS, 1993. passim. A 
törvényjavaslat beterjesztéséhez: PN. 1868. május 27. 19. évf. 122. sz. Az országgyőlési vita rövid 
ismertetését: MN. 1868. május 31. 3. évf. 27. sz., MÚ. 1868. május 27. 2. évf. 22. sz. A Hon is 
tudósított a 1868. május 27-én tartott ülésrıl, de nem említette meg a honosítási javaslatot. H. 1868. 
május 28. 6. évf. 123. sz., HP. 1868. június 9. 1 évf. 2. sz., Hr. 1868. május 31. 44. sz. Horvát 
Boldizsár igazságügyminiszter tevékenységéhez: MEZEY, 2007./a 22-27., Uı. 2005. 31-39., KAJTÁR, 
1997./b. 31. Uı. 2004./b. 202. Horvát Boldizsár politikai pályafutásának részletes bemutatása: 
MEZEY, 2004. 73-88. Antal Tamás is hangsúlyozta Horvát Boldizsár szerepét a magyar 
igazságszolgátatási rendszer átalakításában. ANTAL, 2006. 13., BORSOS − SZABÓ, 1999. 103. Az 
igazságügyminiszter kodifikációs terveirıl: MEZEY, 2007./b 35-36. 
189 MtJkv. 66. sz. MOL K 27 (1867. 11. 27.) 3R/5 



 51 

során a képviselık hivatkoztak a tervezet rendelkezéseire, amely azt 

bizonyította, hogy a törvényalkotás során is figyelembe vették.190 

 A tervezet szövege tartalmilag követte az 1848. évi honosítási 

javaslatot. Jelen esetben csak azokat a rendelkezéseket emelem ki, amelyeket 

az 1848. évi javaslatban nem, vagy módosított formában lehetett megtalálni. A 

tervezet a „magyar” kifejezés helyett következetesen a „honpolgár” kifejezést 

használta. Felsorolta kiket tekint magyar állampolgároknak, elsı helyen az 

uralkodóház tagjait említi. A törvényhozási tagság megszerzéséhez szükséges 

helybelakás idejét öt évrıl tizenötre emelte fel. 

 A kiegyezés után helyreállított minisztériumi rendszer következtében a 

felügyeleti jogot a Helytartótanács helyett a belügyminiszter gyakorolta. A 

minisztérium döntött a honosítási kérdésekben. A belügyminiszterhez 

terjesztették fel a kérelmeket. A honpolgári esküt a kihirdetéstıl számított két 

hónap alatt kellett volna letenni, ha a honosítás a törvényhozás által történt, 

minden más esetben a honosítási oklevél kézhezvételétıl számított két hónap 

alatt.191 A tervezet névkönyv vezetését írta elı. Az állampolgárság 

elvesztésénél a távollét idejét 15-re ajánlotta felemelni.  

 A törvényjavaslattá váló tervezet legérdekesebb rendelkezése volt, hogy 

bizonyos esetekben a honpolgárság elvesztését csak bíróság mondhatta ki. A 

keresetet a királyi ügyek igazgatójának kellett beterjeszteni a rendes 

bíróságokhoz.192 A törvényjavaslat ezen megoldására Horvát Lajos is 

hivatkozott 1879-ben.193 

 A kivándorlási bejelentésben fel kellett tüntetni a szükséges adatokat. 

Ha a kérelmezı nem rendelkezett cselekvıképességgel, akkor törvényes 

gyámja vagy gondnoka nyújthatta be a kérelmet.194 

                                                 
190 Simonyi Ernı hozzászólása: KN. 1879. VII. 309. 
191 Az eskü letételérıl a belügyminiszter külön oklevelet állított volna ki. KI. 1868. III. 241. sz. 327. A 
törvényhozás honosításához: Chorin Ferenc hozzászólása: KN. 1879. VII. 310. 
192 A törvényjavaslat nem tartalmazta, hogy melyik rendes bíróságnak kellett volna eljárni az ügyben. 
Abban az esetben, ha az alperes külföldön tartózkodott, vagy lakóhelye ismeretlen volt, az idézést 
hírlapban kellett volna közzé tenni. Az alperes védelmében kirendelt gondnok járt volna el. KI. 1868. 
III. 328. 
193 KN. 1879. VII. 327. 
194 Természetesen ez vonatkozott az állampolgár egyéb kötelezettségeire is. KI. 1868. III. 328. 
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 A végleges kiköltözés esetén vagyoni kimutatást kellett készíteni az 

illetékes adóhatóság számára és a megállapított összeg tizedét kellett az 

államnak megfizetni.195 

 A tervezet külön fejezetben szabályozta az újrahonosítást. Ebben az 

esetben igazolni kellett, hogy a kérelmezı megfelel a honosítási feltételeknek, 

és az esküt kellett tenni. Abban az esetben, ha bírósági ítélettel történt a 

megfosztás, keresetet kellett volna benyújtani a korábban eljáró bírósághoz. A 

felmentı ítélet egyben az újrahonosítási engedéllyel lett volna azonos hatályú.  

A nık esetében a tervezet kedvezményeket biztosított. Az a nı, aki 

házasságkötése miatt vesztette el magyar állampolgárságát és utóbb 

özvegységre jutott, kérelem nélkül újrahonosítottnak tekinttették. Ebben az 

esetben a javaslat csak a visszaköltözést írta elı feltételként.196 A projectum 

különlegessége, hogy a tervezet hatálya nem terjedt ki Horvát- és (a korabeli 

elnevezés szerinti) Tótországra.197 

 Királyfi szerint a javaslat érdemben nem ért fel az 1848. évi tervezettel, 

de a kizárólagosság elvét fenntartotta, megakadályozva ezzel az 

állampolgárság halmozását. Az állampolgárság megszerzésének 

elıfeltételeként nem várta el a korábbi honosság megszüntetését. Az idegen 

állampolgárság megszerzése sem eredményezte ipso jure az állampolgárság 

megszőnését. Ezt külön bírói ítéletben kellett kimondatni. A közjogi 

gondolkodásban még élt az örökös állampolgárság fogalma, amelynek 

következtében a honatyák egy része nem tartotta helyesnek az állampolgárság 

elvesztésének szabályozását. 

                                                 
195 A csalás esetén a befizetendı összeg kétszeresére büntették volna a kivándorló személyt. Az 
ügyben a jövedéki bíróságok jártak volna el, amelyek ítéleteit közigazgatási úton hajtották volna 
végre. KI. 1868. III. 328. A jövedéki bíróság a pénzügyi közigazgatási bíróság szervezeti elızménye 
volt. DEGRÉ, 1996. 222. A fenti szabályok alól kivételt – a viszonosság alapján – a nemzetközi 
szerzıdések állapíthattak volna meg. KI. 1868. III. 328. 
196 KI. 1868. III. 239. A törvényjavaslat utolsó fejezete az idegenek jogait tartalmazta. KI. 1868. III. 
330-332.  
197 A törvényjavaslat utolsó (53. §) szakasza tartalmazta ezt a rendelkezést. KI. 1868. III. 332. 



 53 

Az elsı állampolgársági törvényünk vitája során Simonyi Ernı azt 

kritizálta, hogy a javaslat nem a honosítással, hanem inkább a „kihonosítással” 

foglalkozott.198 

 A javaslatot nem tárgyalták, sıt visszavonták, amelynek következtében 

az állampolgársági ügyek vitele ismét a belügyminiszter hatáskörébe került. A 

belügyminiszter arra törekedett, hogy megóvja a magyar állampolgárság 

önállóságát. Ez együtt járt a kettıs állampolgárság elutasításával. Az 

alkotmányos rendszer helyreállításával egy új eljárási rendszer honosodott 

meg az állampolgársági jogban. Az állampolgárság megszerzésének feltétele 

volt, hogy a kérelmezı ne legyen más ország alattvalója.199 

 A magyar állampolgárság védelmét szolgálta az osztrákokkal 1870-ben 

kötött megállapodás, amely a honosítási eljárást szabályozta. A bilaterális 

szerzıdés értelmében egy osztrák állampolgár addig nem szerezhette meg a 

magyar honosságot, ameddig eredeti állampolgárságát fenntartotta. A magyar 

állampolgárság megszerzésének elıfeltétele volt az elbocsátás.200 A szerzıdés 

jelentısége abban állt, hogy az osztrákokkal is elismertették a magyar 

állampolgárság önállóságát és kizárólagosságát. A megállapodás véget vetett 

annak a gyakorlatnak, miszerint az osztrák állampolgárok kedvezıbb elbírálás 

alá estek, ha a magyar állampolgárságot szerették volna megszerezni.201  

 Osztrák részrıl tovább élt a centralizációs törekvés az állampolgársági 

jog területén. Nemzetközi téren a két állampolgárság összeegyeztethetıségét 

szerették volna elérni, így felélesztették a Reichsbürgerrecht fogalmát. Egy 

osztrák jogászegyleti bizottság 1868-ban kiadott jelentésében rögzítették, hogy 

kívánatos lenne egy olyan indigenatus létrehozása, amely a magyar és az 

osztrák állampolgárság felett áll. Ennek szükségességét a közös ügyekkel 

                                                 
198 KN. 1879. VII. 376. Ezt emelte ki Csizmadia is. Vö. CSIZMADIA , 1969. 1083., KIRÁLYFI , 1912. 
209. 
199 POLNER, 1989. 488. Az eljárást röviden bemutatja: KIRÁLYFI , 1912. 210. Silági bemutatta a kettıs 
állampolgárság alakulását a német jogban. SILÁGI , 1995. 367-379. 
200 Ezt a megállapodást érvényben tartotta az 1879:L. tc., hiszen a 47. § kimondta, hogy a törvény 
rendelkezéseitıl eltérı államszerzıdések hatályban maradnak. Uo. 210-211. 
201 Az osztrák állampolgárok 1814-tıl „hallgatag módon” szerezték meg a magyar állampolgárságot, 
ha az ország területén legalább tíz évig folyamatosan tartózkodtak. Nem kellett hozzá útlevél sem. Ez 
a szabály érvényben volt a neoabszolutizmus idıszakában is. Uo. 1912. 211-212. 
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indokolták.202 Milner a kötelezı kettıs állampolgárság (österreichisch-

ungarische Doppelstaatsbürgerschaft) intézményét javasolta.203 Az osztrákok 

szerették volna védelmezni a monarchia állampolgárságának gondolatát, 

amelyhez szorosan kapcsolódott egy birodalmi, monarchiai alattvaló jogállás 

megjelenítése. Az osztrák közjogászok (pl. Dantscher) szövetségesi 

államviszonyként értelmezték a korabeli közjogi helyzetet, amely a kiegyezési 

törvényekbıl következett. 

Az osztrákok azt szerették volna elérni, hogy a külföld elfogadja a 

közös, monarchiai állampolgárság gondolatát, amely egységes jog státuszt 

jelentett. Ezt a felfogást tükrözte az 1877. január 28-án kiadott osztrák 

igazságügyminiszteri rendelet, amelyben a nemzetközi viszonyoknak 

megfelelı egységes állampolgárságra utalt. Ennek értelmében magyar 

állampolgárokat nem lehetett kiadni külföldi hatóságoknak. Ennek az 

értelmezésnek az alapját csak a méltányosság képezhette. A kiadatás 

megtagadásából nem lehetett egy felsıbb állampolgárság létezésére 

következtetni. Királyfi szerint közös állampolgárságot csak mind két fél 

belegyezése mellett lehetett volna megalkotni. „Ámde mi sem áll távolabb a 

magyar jogtól, mint az, hogy Ausztriával szemben a magyar állampolgárság 

rovására bárminı concessiót tegyen […] az osztrák és a magyar 

állampolgárság között szerves összefüggést létesítsen.”204 

A magyar közjogászok a végsıkig tiltakoztak a közös állampolgárság 

bevezetése ellen, amely ellenkezett az 1867:XII. tc. rendelkezéseivel, és hazai 

értelmezésével, hiszen az állampolgárság szerintük nem minısült közös vagy 

közös érdekő ügynek. 

                                                 
202 KIRÁLYFI , 1912. 212-213. 
203 MILNER, 1880. 101. A boszniai tartományi illetıségre alapították álláspontjukat. Bosznia 
történetéhez: SZABÓ, 2008. 184-214. 
204 KIRÁLYFI , 1912. 214-216. 
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II. Az állampolgárság fogalma 

 

Az állampolgárság fogalmának kialakulása és a tételes közjogba történı 

beékelıdése a polgári átalakulás terméke. Ezzel a kategóriával a rendi 

idıszakban nem találkozhattunk, mert a honosság, a honpolgárság kifejezést 

alkalmazták a magyar államhoz való tartozás megjelölésére. A definiálás-

alkotás nem egyszerő feladat, hiszen annak tartalma rejtett, „ugyanúgy, mint 

egy épületnek a mélyben, a föld alatt lévı tartószerkezete.”205 Ezért jelent 

komoly nehézséget eredetének és tartalmának vizsgálata. Az állampolgárság 

fogalmának elemzése ahhoz szükséges, hogy bemutassuk a szabályozás és a 

gyakorlat alakulását. A fogalomhasználat változása párhuzamosan alakult a 

tételes szabályozás fejlıdésével. Az utóbbi folyamat következménye, hogy e 

közjogi definíció külsı megjelenési formája és elnevezése megváltozott, 

amelyet tartalmának módosulása indukált. A részletek vizsgálatához a 

fogalomképzésen keresztül vezet az út, amely a jog világában egy rendkívül 

összetett jelenség, hiszen figyelembe kell venni a társadalmi és a gazdasági 

változásokat. 

 A rendi közjogban nem találhatjuk meg az állampolgárság 

szabályozását sem. Helytálló ezért Királyfi azon kijelentése, miszerint a „rendi 

alkotmány joga ugyanis nem ismert egy egységes jogviszonyt, a mely az állam 

összes tagjait egyenlı erejő kötelékkel főzi a közhatalomhoz, nem ismert egy 

egységes állampolgárságot”.206 

Az állam hatalma alatt ebben a korszakban nem csak a honpolgárok 

álltak, hanem az ott tartózkodó külföldiek is. Ezért alakult ki a területi 

felségjog fogalma. Az állampolgároknak különleges közjogi helyzetük volt, 

                                                 
205 BESNYİ, 1982. 15. Az állampolgárság fogalmának történetéhez: VARGA, 2008./b 491-517. 
206 KIRÁLYFI , 1912. 187. Ez egyben azt is jelentette, hogy az államot alkotó népességet a rendi közjog 
két részre osztotta. Megkülönböztette azokat, aki részt vettek a hatalom irányításában és elkülönítette 
tılük a renden kívüli személyeket. A nemesi rend tagjai, mint a szent korona részesei vettek részt az 
állami élet irányításában. Uo. 188. A szent korona tanhoz válogatott irodalom: TIMON, 1902. 510–
516., ECKHART, 1946. 254-256., Tóth Zoltán József is ismertette Eckhart nézeteit. TÓTH, 2007. 135-
138. 
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mert ık alkották a „honpolgárok egyetemét”.207 A jogpozitivizmus hatásaként 

a korabeli jogtudósok nem foglalkoztak az állampolgárság fogalmának 

meghatározásával vagy tartalmának elemzésével, csak a törvényi 

rendelkezések ismertetésével. 

Az állampolgárság egy természetes személynek az adott államhoz való 

tartozását fejezi ki. A két fél között a jog által szabályozott viszony jön létre, 

amelybıl jogok és kötelezettségek származnak. 

A kései abszolút monarchiákban már megjelent az állampolgárság, mint 

az alattvalói fogalom kiterjesztése.208 Az állampolgárság fogalmának 

kialakulása a polgári nemzetállamok megalakulásáig nyúlik vissza, 

összefüggésben a jogegyenlıség megjelenésével és a népszuverenitás 

eszmerendszerének elterjedésével.209 

Az állampolgárság fogalmának fejlıdése szoros összefüggésben volt a 

polgári átalakulás következtében kialakuló jogegyenlıség gondolatával is. Az 

államhoz való viszonyt tekintve 1848 elıtt a rendi állás volt a meghatározó, 

hiszen csak a rendek voltak tényleges és cselekvı résztvevıi az 

államhatalomnak. Mindenki más alattvalónak számított. 1848 elıtt a szent 

korona tagságának fogalma (membrum Sacrae Regni Coronae) helyettesítette 

az állampolgárság kifejezést.210 Szalay is a magyar korona alattvalóiról 

beszélt, akiket „státuszpolgári” minıségben kell részesíteni. A honpolgárok 

alatt a magyarokat értette és magyarnak tekintett mindenkit, aki a magyar 

korona és a magyar törvények alatt állt. A „magyar szó minden esetre 

egyjelentéső a honpolgár szóval.”211  

Azonban nem ilyen egyszerő a helyzet, hiszen 1848-ban a 

jogegyenlıség elvét úgy deklarálták, hogy az állam összes polgárát bevették 

                                                 
207 TOMCSÁNYI, 1940. 129. 
208 KÁLLAI , 2005. 113. 
209 SÁRI, 1987. 53. Ezzel a megállapítással egyetértett Kállai Gábor is, aki szintén a nemzetállamok 
kialakulását hangsúlyozta. Szerinte is ez játszotta a meghatározó szerepet a fogalom megjelenésében. 
KÁLLAI . 2005. 113. A témával kapcsolatban Tóth Judit is a szuverenitás jelentısségét emelte ki. 
TÓTH, 2004. 12., SCHANDA, 1997. 37., TÓTH, 2006. 114-118. A szuverenitás elméletéhez: 
BRAGYOVA, 1995. 31-43. 
210 POLNER, 1989. 487. Poner Ödön munkásságához: KISS, 2008. 11-17., BALOGH, 2008. 17-29., 
HOMOKI-NAGY, 2008./b 41-49., TRÓCSÁNYI, 2008. 49-53. 
211 Magyaroknak vélte a horvátokat is állampolgársági tekintetben. „Sose erılködjenek ott a Száva 
partjain más közjogot formulázni”. SZALAY , 1847. 196-197. 
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„az alkotmány sánczaiba”.212 Nem mondták ki a nemesi kiváltságok és a 

nemesség eltörlését. A jogegyenlıség elvének ilyen formában történı 

meghatározásával a honpolgárok a politikai jogok részeseivé váltak. Ezzel a 

magyar társadalomban érvényesülı arisztokratikus közjogi felfogás továbbra 

is fennmaradt.213 Frank a jogegyenlıség három formáját különböztette meg. 

Ismerte a törvényelıtti egyenlıséget, amely szerinte azt jelentette, hogy 

minden állampolgár egyenlı az államhoz való viszonyában. A politikai 

jogegyenlıség alatt azt értette, hogy minden állampolgár azonos politikai 

jogokkal rendelkezik. A harmadik változatát a közteherviselésben vélte 

felfedezni.214 

A jogegyenlıség elvének jelentıségét hangsúlyozta Balogh Arthur is, 

aki szerint a polgároknak egyforma jogai és kötelezettségei vannak. A 

jogegyenlıség alatt a „jogrend egyformasága és a közhatalomra befolyást adó 

jognak egyenlı feltételek melletti megszerezhetését” értette.215 A modern 

értelemben vett állampolgárság az osztrák közjogban is a jogegyenlıség 

elvével jelent meg. Az állam kötelékébe tartozó személyek élvezték annak 

védelmét. A politikai jogokat is csak ezek a polgárok gyakorolhatták, szemben 

az idegenekkel.216 

A polgári forradalmak nagymértékben kibıvítették azoknak a körét, 

akik az alkotmányos jogokat gyakorolhatták. Olyan jogállást kaptak, amelyen 

keresztül részt vehettek az állam irányításában. Ez történt meg a rendiség 

felszámolásával, úgy, hogy az állampolgársági jog tartalma nem minden 

                                                 
212 FERDINÁNDY, 1902. 202. 
213 Ezt jól mutatja, hogy érintetlenül maradtak azok a kiváltságok, amelyek a fırendi státushoz 
kötıdtek. Ezt még az 1885:VII. tc. sem szüntette meg. Uo. 202. 
214 LEHNER, 1900. 240-241. 
215 BALOGH, 1905. 89. 
216 EÖTTEVÉNYI, 1913. 45. Bacon külön kitért arra, hogy az idegenek milyen jogokat gyakorolhattak 
Angliában. BACON, 1768. 76-84. Foot ismertette az idegenekkel kapcsolatban megnyilvánult britt 
politika alakulását 1886 és 1914 között. FOOT, 1965. 80-103. Ezzel szoros összefüggésben volt a 
bevándorlási politika alakulása. Az USA politikájának is szerves részét képezte a bevándorlás 
korlátozása a 19. században. JONES − VANDENBOSCH − VANDENBOSCH, 1932. 653., BRYCE, 1907. 99-
100. Az idegenek jogállásához és a honosításhoz az angol jogban: HOLDSWORTH, 1966. 623-625., 
SLADE, 1934. 136-139., DICEY, 1886. 341. Panayi a német bevándorlók helyzetét ismertette. PANAYI , 
1995. 35-87., HOLMES, 1988. 20-25. 
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esetben került szabályozásra.217 Erre a megállapításra jutott Királyfi is, aki 

szerint a „modern magyar állampolgárság” megszületése 1848-ra tehetı. Ez az 

állampolgársági jog materiális és formai szempontból egységes volt. Elıször is 

ez azt jelentette, hogy az állampolgársági jogviszony tartalmát alkotó jogok és 

kötelezettségek mindenkit egyenlı módon terheltek. Ezt nem mondhatjuk a 

rendi idıszak honpolgársági jogára. A formális egyenlıség az állampolgárság, 

mint jogviszony megszerzésére és elvesztésére vonatkozó szabályok 

egységesülését jelentette. A fogalom már 1848-ban megjelent, de a törvényi 

szabályozás még váratott magára. Ez pedig szükséges lett volna ahhoz, hogy e 

modernek számító kifejezést a jogalkotók közjogi tartalommal töltsék meg.218 

Az elsı állampolgársági törvényünk (1879:L. tc.) képviselıházi vitája 

alkalmával is felmerült az állampolgárság és a honpolgárság fogalmának 

kérdése. Az országgyőlés 1879. október 30-i ülésén került sor a magyar 

állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl szóló törvényjavaslat részletes 

tárgyalására. A törvényjavaslat címéhez Hoffman Pál azt a megjegyzést főzte, 

hogy jobb lenne az állampolgárság helyett a honpolgárság kifejezést használni, 

hiszen ez „szokottabb s régibb idı óta használt kifejezés.”219 Ezt azzal 

indokolta, hogy rendi közjogunk nem ismerte az állampolgárság kifejezést. A 

mindennapi szóhasználatban és a joggyakorlatban is a „honfiúság” vagy 

„honpolgárság” terminológia volt elterjedve. Tisza Kálmán szerint helyesebb 

az állampolgárság kifejezés, hiszen ez jobban kifejezi az állam és polgára 

közötti viszonyt. Javaslatát a parlamenti többség is támogatta. A gyakorlatban 

az állampolgárság és a honpolgárság, honosság kifejezést szinonimaként 

használták.220 

                                                 
217 Az állampolgárság elıfeltétele volt az államhatalom gyakorlásának. SZAMEL, 1990. 8-9. 
Törvényeink csak az ünnepélyes honfiúsításról rendelkeztek. KIRÁLYFI , 1912. 187. 
218 Uo. 189-197. 
219 KN. 1879. VII. 290. A Magyar Országos Levéltárban megtalálható belügyminiszteri anyagokban is 
az állampolgárság kifejezést olvashatjuk. MOL. 1879. I. B 89. 2444. sz., MOL. K 26 1879. II. 2387. 
sz., MOL K 26. 1879. II. 3498. sz. Jelen esetben a tárgyszám volt feltüntetve az iratokon. A témához: 
VARGA, 2003./b. 421-425. 
220 Leicht Gellért ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 5012. jksz. 5012. apsz., Schmidt Károly Lajos ügye: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 85. jksz. 85. apsz., Söner Nándor ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 930. jksz. 
930. apsz., palletz Ferenc ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 3100. jksz. 3100. apsz., Todorovszky 
Sándor ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 46009. jksz. 29191. apsz., Schnekhammer Ede ügye: MOL K 
150. 1885. I. 10. 26595. jksz. 2476. apsz., Grossmugg József ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 5749. 
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Az állampolgárság a jogban „viszonylagos önállóságot mutat”, hiszen 

meg voltak azok a jellemzıi, amelyek csak a honpolgárokra vonatkoztak.221 

Egy speciális kapcsolat jött létre az állam és a polgára között. Nem minden 

ember számított állampolgárnak, aki az ország területén tartózkodott, akinek 

jogai és kötelezettségei voltak. A jogszabályok pontos betartását sem csak az 

állampolgároktól követelték meg, hanem azoktól a személyektıl is, akik az 

országban éltek, hiszen az elkövetett jogsértésért felelısséggel tartoztak. Az 

állam védelme ugyanakkor kiterjedt a területén lévı idegenekre is. Ezért 

fontos, hogy az állampolgárság fogalmának kialakulását tisztázzuk. 222 A 

szabad akaratot tételezı természetjogi felfogás jelent meg az állampolgárság 

fogalmi és tartalmi alapelemeinek meghatározásánál.223 

Az állampolgárságot Bajáki Veronika olyan jogi köteléknek tartja, 

amely egy személyt az államhoz köt. E jogviszony alapján a polgárokat jogok 

illetik meg és kötelezettségek terhelik. Az állampolgárság nem csak a 

honosság megszerzését vagy elvesztést jelenti. Véleménye szerint a 

közjogászok, mint jogintézményre tekintenek, amely megközelítést 

elfogadhatónak vélte a tudomány és a gyakorlat szempontjából, hiszen az 

állami létezés alapja az államterület és a fıhatalom gyakorlásának formája 
                                                                                                                                          
jksz. 2210. apsz., Hockenburger Ferencz ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 1248. jksz. 1248. apsz., 
Zadányi Ármin ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 23122. jksz. 220. apsz., Bachmayer Jozefa ügye: MOL 
K 150. 1882. I. 10. 68548. jksz. 66928. apsz., Bıhm Sámuel ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 1511. 
jksz. 1511. apsz., Zavirka Gusztáv ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 4934. jksz. Alapszám nem volt 
feltüntetve. Ráder Flóris ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 6561. jksz. 6561. apsz., Linder Károly ügye: 
MOL K 150. 1890. I. 10. 30868. jksz. 7247. apsz., Rubascsuk Ferenc ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 
49358. jksz. 7549. apsz., Pio Tivadar ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 78230. jksz. 57750. apsz., 
Ivkovits Szvetiszláv ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 55043. jksz. 7907. apsz., Goldberger Rudolf 
ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 33188. jksz. 28779. apsz., Heimann Mór ügye: MOL K 150. 1889. I. 
10. 2388. jksz. 2388. apsz., Becher Henrik ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 2033. jksz. Alapszám nem 
volt feltüntetve. Dedák Károly ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 32614. jksz. 1427. apsz., 
Zikmundovszky Nándor ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 46731. jksz. 1324. apsz., Freimann Ede ügye: 
MOL K 150. 1888. I. 10. 46860. jksz. 1902. apsz., Reich Artbauer Jenı ügye: MOL K 150. 1887. I. 
10. 9337. jksz. 5620. apsz. és MOL K 150. 1884. I. 10. 61993. jksz. 13278. apsz., Von Mons Ernest 
ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 52481. jksz. 27394. apsz., Rosenfeld Izrael Mayer ügye: MOL K 150. 
1880. I. 10. 25104. jksz. 25104. apsz., Grün Lajos ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 47313. jksz. 33115. 
apsz., Ehrenhaft Samu ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 208. jksz. 208. apsz. 
221 BESNYİ, 1982. 16–17. 
222 Uo. 17. Az általa szerkesztett kézikönyvben a következı fogalmat találhatjuk: az „állampolgárság 
valamely természetes személynek egy meghatározott államhoz való tartozását fejezi ki és egyben 
tartalmazza mindazoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az összességét, amelyek az adott személyt 
ezzel az állammal szemben illetik, illetve terhelik.” BESNYİ, 1966. 49. 
223 BAJÁKI, 1980. 375. Ez az elmélet a Rousseau-i koncepciót vette alapul. Bajáki szerint az 
állampolgárság elsı hazai kimunkálói Szalay, Concha, Polner és Királyfi voltak. Bajáki az akarat 
szerepét hangsúlyozta a fogalom meghatározásánál. BAJÁKI , 1967. 1103. 
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mellett az állampolgárság. A jogintézményi megközelítést az indokolta, hogy 

az állampolgárság szabályozása és az állami szuverenitás egymástól 

elválaszthatatlan. „Az államok, szuverén módon, a nemzetközi jog 

szabályainak figyelembevételével, maguk határozzák meg, kiket tekintenek 

állampolgároknak, és ezzel összefüggésben azt is, hogy tartózkodási helyüktıl 

függetlenül kikre terjed ki az adott állam juriszdikciója.”224 Az állampolgárság 

a szuverenitás egyik fı összetevıje. Az állam határozza meg szuverenitásán 

belül, hogy ki lehet állampolgár. Ez azt jelenti, hogy nem volt általánosan 

elfogadott elv, hogy az állam milyen formában szabályozza az 

állampolgárságot, eltekintve néhány nemzetközi jogi normától. Ezért azt 

mondhatjuk, hogy az állampolgársági jog képes arra, hogy számos 

tradicionális elemet megırizzen, figyelembe véve az adott ország fejlıdési 

viszonyait.225 

Csiky Kálmán szintén az állampolgárság jogviszony jellegét emeli ki. 

Állampolgárnak nevezi a magyar állam területén honos és a magyar 

államhatalomnak és a törvényeknek alávetett polgárokat. A nemzet tagja a 

magyar törvények oltalma alatt állt és élvezte mindazon jogokat, amelyek 

összefüggésben voltak az állampolgársággal. Ezeket a jogokat és 

kötelezettségeket közjogi jellegőnek vélte, mert a magánjog területére 

tartozókkal idegenek is rendelkezhettek. Csak magyar állampolgár lehet tagja 

a törvényhozásnak, a képviselıtestületnek, gyakorolhatta az aktív és a passzív 

választójogot. A védkötelezettség teljesítése is csak a magyar állampolgárokat 

terhelte, hasonlóan a tankötelezettséghez.226 

Polner az állampolgárságon az államhoz való tartozást értette. A 

szőkebb értelemben vett fogalom alatt azokat az állampolgárokat értette, akik 

részt vehettek az államhatalom gyakorlásában. A magyar állampolgárság 

azonban nem csak ezt a kört foglalta magába, hanem általában a magyar 

államhoz tartozókat is.227 

                                                 
224 Uı. 1994. 7. 
225 KÁLLAI , 2005. 114. 
226 CSIKY, 1907. 36. 
227 POLNER, 1989. 483.  
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Récsi Emil szerint a honpolgárság legmeghatározóbb eleme az, hogy az 

állampolgárok jogokat gyakorolhatnak.228 Hasonló módon határozta meg az 

állampolgárság fogalmát Szamel Lajos is. „Az állampolgárságon olyan 

jogviszonyt értünk, amelynél fogva egy személy, mint a jogviszony egyik 

alanya egy meghatározott államnak, mint a jogviszony másik alanyának 

hatalma alatt áll, annak irányában kötelezettségek terhelik akkor is, ha területét 

elhagyja s viszont olyan jogokat igényelhet az államtól,” amelyeket az állam 

köteles volt azoknak biztosítani, akik nem álltak vele ilyen jogviszonyban.229 

 A fogalmi meghatározás további pontosításokat és magyarázatokat 

kíván. A magyar nép nem egy nemzetiségbıl állt, hanem ahogyan Nagy Ernı 

fogalmazott „alá tartoznak mindazok, a kiknek sorsa, hogy a magyar államban 

találják meg állami létüket.”230 Jogi értelemben véve a nép és a nemzet 

fogalma történelmileg is különbözik egymástól. A közjogász úgy vélte, hogy a 

nemzet definíciójába bele kell érteni az államhatalom szerveit azok 

hatáskörével együtt. Véleménye szerint ez nem jelentette azt, hogy a nemzet 

szervezett, a nép pedig szervezetlen tömeg, „minthogy ez utóbbi is bír a 

vagyon, munkamegosztás s egyéb, különösen társadalmi motívumokból 

származó szervezettséggel, és viszonyítva is van az államhoz”.231 A nép 

fogalma alatt az állampolgárok számszerő összességét értette. A nemzetre úgy 

tekintett, mint az államot alkotó cselekvı népre. A nép ebben a fogalmi 

meghatározásban nem, mint személy, hanem mint a jog alanya szerepelt. 

Ugyan ezen az állásponton volt Csizmadia Andor is. A közjogi értelemben 

vett népet elhatárolta a statisztikai fogalomtól, mely utóbbi egy meghatározott 

idıpontban az állam területén tartózkodó személyek összességét jelentette. 

Definíció magába foglalta a külföldieket is.232 

                                                 
228 RÉCSI, 1861. 279. 
229

 SZAMEL, 1972. 78. 
230

 NAGY, 1907. 105. A nemzetiség fogalmát Réz Mihály is meghatározza és összehasonlította a 
nemzet definíciójával. RÉZ, 1923. 44. Munkásságukról bıvebben: POLNER, 1941. 3-14., 31-50. Csekey 
is bemutatta Nagy Ernı közjogi nézeteit. CSEKEY, 1926. 143-236. A nemzet és az állam viszonyáról: 

KRISZTICS, 1931. 329-333. 
231 NAGY, 1907. 104. 
232 CSIZMADIA , 1947. 23-24. 
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 A fogalomalkotáskor a „nép” kifejezés definiálását tartotta 

kiindulópontnak Balogh Arthur is. A népességet úgy fogta fel, mint az államot 

alkotó emberek összességét. Véleménye szerint a fogalom jogviszony 

szempontjából történı tanulmányozásán keresztül juthatunk el a nép 

meghatározásához. A népesség számát nem lehetett pontosan megállapítani. 

Szerinte az az ideális lakosságszám, amely révén az állam elegendı erıvel 

rendelkezik feladatai ellátásához. A népesség nagysága befolyással volt a 

politikai viszonyok alakulására. Az országok a népességpolitika révén 

gondoskodtak arról, hogy a populáció elérje a megfelelı szintet.233 

 A népet kettıs szempontból vizsgálta. „Egyfelıl mint az állam 

hatalmának alávetett, mint az állami uralom tárgya, másfelıl mint az 

államhatalom alól bizonyos fokig kivett és mint az állami életben aktiv 

tényezı.”234 A nép az államhatalommal szembeni alávetett viszonyából eredı 

kötelezettségek mellett aktív államtagságánál fogva jogokkal is rendelkezett. 

Ezt a kettıs helyzetet a népszuverenitás ismerte el elıször.235  

 A népességet elemezve határozta meg Hajas Barnabás az 

állampolgárság fogalmát, amely szerinte nem más, mint egy „életre szóló 

különleges kapcsolat állam és polgára között, amely egy természetes személyt 

az adott államhoz kapcsol, s amelynek tartalmát az állampolgári jogok és az 

állampolgári kötelezettségek teszik ki.”236 

 A nép, a nemzet és a nemzetiség politikai fogalmát vizsgálva jutott el 

Barabási Kun József ahhoz a megállapításhoz, hogy a „nemzet állammá 

alakulva lesz teljes személyiséggé. Az állam a nemzet politikai szervezete. A 

nemzet egy az állammal.”237 Szintén a nemzet és a nép fogalmát elemezte 

                                                 
233 A 17. századtól kezdve az állam általános célja volt, hogy növelje a lakosságszámot. Ezt azzal 
szerette volna elérni, hogy elısegítették a bevándorlást, megtiltották, vagy legalább is megnehezítették 
a kivándorlást, a házasságkötést megkönnyítették és a gyermekvállalást kedvezményekkel segítették 
elı. BALOGH, 1905. 88. Visegrádi is a nép fogalmának meghatározásából indult ki. VISEGRÁDY, 2002. 
279. 
234 BALOGH, 1905. 88. 
235 Ezt a szerzı Rousseau-ra vezette vissza, aki szerint a polgár részt vett az államhatalom 
gyakorlásában. Uo. 89. 
236 HAJAS, 2005. 259. A tényleges kapcsolatot tartotta az állampolgárság leglényegesebb elemének, 
amelyen keresztül az állampolgár részt vett a politika alakításában. 
237 KUN, 1908. 77. Elfogadja Concha Gyızınek a Politika címő munkájában ismertetett nemzet 
fogalmát. Vö. CONCHA, 1907. 19., 63. Barabási külön hangsúlyozta a politikai nemzetet, amely 
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alkotmányjogi szempontból Krisztics Sándor, aki szerint a nemzeti állam 

szabad egyénekbıl áll. Ezen belül valósul meg a politikai szabadság, melynek 

révén vehet valaki részt az államhatalom gyakorlásában. Kiemelte, hogy az 

államhoz tartozó személyeket nem csak politikai, hanem jogi és morális 

szabadság is megilleti. Arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a „nemzet és 

állam viszonya éppen ezért úgy fejezhetı ki a leghelyesebben, hogy az állam, 

eszméjének legmegfelelıbb állapotában, az államalkotó nemzet szellemének 

az érvényre juttatója. Az állam külsı szervezeti hatalom, a nemzet belsı lelki 

egység.”238 

 Az államhoz tartozó emberek összessége alkotta a népet, amelynek jogi 

szervezeti alapja az állampolgárság volt. Ezért mondhatjuk, hogy az 

állampolgárság olyan jogviszony, amely az egyént az államhoz kapcsolja, 

amelynek tartalma a jogok és kötelezettségek teljessége.239 

Az állam lakosságára vonatkozó jogszabályok képezték és képezik az 

alkotmányjog egyik legfontosabb részét. Kmety a jogi értelemben vett 

népesség alatt a magyar állam kötelékébe tartozó személyeket értette. A szent 

korona tagja a magyar nép volt „az ı területéhez kötött állami 

szervezettségében, tehát a királysággal együtt képezi a politikai magyar 

nemzetet.”240 Ettıl élesen megkülönböztette az állam tényleges népességét, 

amely az adott ország területén élıkbıl állt. Az állam lakossága alatt pedig az 

állam területéhez kötött, itt lakó népességet értette. Ezen utóbbi két kategória 

azonban igen nagyszámú idegen lakost is magában foglalt. A jogi népességen 

belül voltak olyan személyek, akik rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön 

tartózkodtak. Ezt a fogalmat vizsgálva jutott el az állampolgárság 

definiálásához.241 

 A jogi és a tényleges népesség fogalmát Molnár Kálmán is 

megkülönböztette. Az elsı definíció alatt az állampolgárok összességét értette, 

                                                                                                                                          
szerinte éppen egy vegyes nemzetiségő országban bír kiemelt jelentısséggel. BALOGH, 1908. 87-88. 
Hasonló véleményen volt Krisztics Sándor, aki osztotta Barabási Kun József álláspontját. Vö. 
KRISZTICS, 1941. 16. 
238 Uo. 18-19. 
239 VUTKOVICH, 1904. 171. 
240 KMETY, 1911. 67. 
241 Uo. 69. 
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tekintet nélkül arra, hogy az ország területén tartózkodtak-e vagy sem. A 

tényleges népességhez tartozónak vélt mindenkit, aki az állam területén élt, 

függetlenül attól, hogy állampolgárokról vagy idegenekrıl volt-e szó.242 

 Az állam lakosságán Szamel Lajos azon természetes személyek 

összességét értette, akik egy meghatározott idıpontban az állam területén 

tartózkodtak. Ebbıl a szempontból irreleváns volt, hogy állandó vagy 

ideiglenes jelleggel éltek az ország területén. Ettıl a fogalomtól azonban el 

kellett különíteni az alkotmányjogi értelemben vett és a tényleges lakosságot. 

Az elıbbi szerint azok a természetes személyek alkották a lakosságot, akiket 

jogi kötelék (állampolgárság) főzött az országhoz. Az állampolgár akkor is az 

állam hatalma alatt állt, ha jogviszonyának fennállása alatt külföldön települt 

le. Azok a személyek, akik nem minısültek állampolgároknak közjogi 

értelemben idegeneknek számítottak.243 Az állam tényleges lakosságába 

beleértették az állampolgárok mellett azokat a személyeket is, akik idegenek 

voltak.244 

 Szamel Lajos az állampolgárságon olyan jogviszonyt értett, amely egy 

személyt egy meghatározott államhoz kötött, amelynek keretében az 

állampolgárokat olyan jogok illették és olyan kötelezettségek terheltek, 

amelyek a külföldiekre nem vonatkoztak.245 

 Ha az állampolgárságra, mint alapjogra tekintünk, amely az állam és 

polgára közötti kapcsolatra épült, akkor az illetı személy saját boldogulása 

érdekében az állam által nyújtott lehetıségeket használhatta. Ezért az állam és 

polgára között szoros kapcsolat alakult ki. Az országot alkotó személyek, az 

állampolgárok számítottak az állam alapelemeinek. Az állam több jogot 

                                                 
242 Véleménye szerint a jogi népesség releváns a közjogi vizsgálódások szempontjából. A tényleges 
népességnek a statisztika szempontjából van jelentıssége. MOLNÁR, 1929. 101. Molnár Kálmán 
munkásságáról: ÁDÁM , 2001. 74-76., CSIZMADIA , 1980. 134-138. 
243 Idegeneknek számítottak: a külföldiek, akik nem magyar állampolgárok voltak, a hontalanok és a 
kétes vagy vitás állampolgárságú személyek. SZAMEL, 1972. 176-177. 
244 Az állampolgársággal hasonló jogállást szerezhettek bizonyos területek (Porto Rico, Guam, Fülöp-
szigetek stb.) lakosai is. Ezek a személyek nem gyakorolhatták az állampolgárságból eredı jogok 
összességét. Uo. 177. 
245 SZAMEL, 1953. 167. 
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biztosít állampolgárainak, mint bárki másnak, de ennek fejében több 

szolgáltatást és kötelezettséget is vár el tılük.246 

 A törvények a nép és a nemzet kifejezést szinonimaként használták. A 

nemzet és a nemzetiség fogalma között azonban éles különbséget tettek.247 

Ferdinándy Gejza szerint a magyar állam népe alkotta a magyar nemzetet. Ez 

a közjogi fogalom nem csak a magyarokat foglalta magába, hanem azokat is, 

akiknek nem a magyar volt az anyanyelvük vagy esetleg más volt a nemzeti 

öntudatuk. A nemzet fogalma involválta a magyar állam területén lakó 

polgárokat „tartoznak azok a magyarul érzık közé, akár nem, s tartozzanak 

azok akár a magyar fajhoz, akár valamely más az állam területén lévı 

nemzetiséghez. A magyar nemzetet ebben az értelemben véve törvényeink 

politikai nemzetnek nevezik.”248 Véleménye szerint a közjogban a nemzet alatt 

azt a népet kell érteni, amely a szent korona egyik fontos tényezıjét alkotta. 

Ez jelentette a politikai nemzetet, amely több különbözı nemzetiségbıl állt.249  

 Molnár Kálmán különbséget tett az állam és nemzet fogalma között és 

kijelentette, hogy az állam kifejezést akkor használjuk, ha a „fogalmat maga 
                                                 
246 FERENCZY, 1930. 16. Tomcsányi Móricz is az állampolgárokat tekintette az adott ország integráns 
elemeinek. Erre vezethetı vissza minden különbségtétel az állampolgárok és a külföldi személyek 
között. Az adott állam területén tartózkodó külföldi bizonyos mértékben az adott országhoz tartozott, 
de ennek jellege és tartalma azonban lényegesen eltért az állampolgárságtól. A honpolgárság 
„államtagi minıségében” jelentett többet. TOMCSÁNYI, 1940. 130. 
247 1868:XLIV. tc. 
248 FERDINÁNDY, 1902. 193. A szerzı a magyar nemzet vezetı szerepét hangsúlyozta, amelyet azzal 
indokolt, hogy a magyarok alapították az államot és a magyarok nemzeti öntudata volt a legerısebb. 
Véleménye szerint ez azonban nem akadályozta meg, hogy a magán és a politikai életben 
érvényesüljenek. A „magyar faj […] ami az alkotmányban külsıleg és intézményileg csak annyiban 
jut kifejezésre, hogy a nemzet mint közjogi fogalom, valamint az állam, az ország és a koronája tıle 
veszi a nevét”. A szerzı óvatosan közelíti meg ezt a kényes témát, amely szavak mögött mégis ott van 
a magyar nemzeti öntudat primátusának burkolt éltetése. Ez a dualista rendszer nemzetiségi 
politikájának az egyik legfontosabb vezérelve volt. Uo. 194-195. Munkásságáról részletesen: POLNER, 
1941. 15-30. 
249 Az 1868:XXX. tc. a horvát-magyar kiegyezésrıl és az 1868:XLIV. tc. a nemzetiségekrıl Horvát-
Szlavónországot  territóriummal rendelkezı politikai nemzetnek tekintette. „A magyar államot alkotó 
magyar politikai nemzet, mint az ország szent koronájának egyik tényezıje, […] magába foglalja a 
magyar állam egész népét, és igy a Társországok autonomiájának a részeseit is, de ezen belül a 
Társországok autonomiájának részesei, – nem ugyan mint államalkotó nemzet, hanem mint a magyar 
nemzetnek különállással bíró meghatározott része, – e mellett politikai nemzet is, t. i. a horvát-szlavon 
politikai nemzet”. Ezen utóbbi politikai nemzet „particularis és separatisticus” jellegét emelte ki a 
szerzı, alátámasztva a fentebb elmondottakat. FERDINÁNDY, 1902. 196. Concha szerint a „horvát 
honos” kifejezés használata nem helyes, „mert csak magyar honos van, horvát, erdélyi vagy 
legszorosabb értelemben vett magyarországi illetıséggel, ami azt jelenti, hogy az állam egy oly terület 
részében bír községi illetıséggel, ahol külön particularis jog van érvényben.” A büntetı 
törvénykönyvben is a következı szerepelt: „Magyar honos alatt mindazon értendık, akik a magyar 
állam területén honossággal bírnak.” Eredetileg a Horvát-Szlavón országot külön nevesítették. Ezért 
sem tehetı különbség a horvát és a magyar lakosok között. CONCHA, 1928./e 583-584. 
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elvontságában akarjuk kifejezni, anélkül, hogy fogalom valamelyik elemére 

súlyt helyeznénk”.250 A nemzet fogalmát a közjogban akkor kell alkalmazni, 

ha a nép jelentısségét akarjuk hangsúlyozni.251  

 Az állampolgárok az állam hatalma alatt állnak, még akkor is, ha 

külföldön tartózkodnak. Ezért Nagy Ernı nem tartotta elfogadhatónak a kettıs 

állampolgárságot, mert a „több államhoz való tartozás az államélet 

természetérıl már a fölvilágosodott gondolkozásnak ellentmond.”252  

 Az államot alkotó népet − alkotmányjogi nézıpontból − kétféle 

értelemben vizsgálhatjuk. Egyrészt a nemzetet jelentette, amelyet Tomcsányi 

egyenlınek tartott az „államilag szervezett” néppel. Ebbe a kategóriába 

tartozott mindenki, tekintet nélkül faji, vallási és nemzetiségi hovatartozására. 

Azt azonban elismerte, hogy ha egy nemzet több nemzetiségbıl áll, akkor az 

gyakorolja a szellemi vezetést, amelyik számbeli és kulturális fılényben van. 

Ezt tekintette az államot alkotó népesség kollektív jelentésének. 

 A másik értelemét az individuumhoz kötötte, hiszen ebben az 

értelemben a népességet a honpolgárok jelentették, szemben az állam területén 

tartózkodó külföldiekkel. „Az államalkotó népesség fogalma tehát az egyik 

vonatkozásban a nemzetegyetemhez vezet, tekintet nélkül az esetleg benne 

lévı különbözı nemzetiségiekre, a másik vonatkozásban pedig a 

honpolgárokhoz kapcsolódik, szemben a külföldi honossal.”253 Az állam saját 

polgárai számára védelmet biztosít az ország határain kívül is.254 

Voltak olyan közjogászok (pl. Balogh Arthur, Molnár Kálmán), akik 

különbséget tettek a jogi és a tényleges népesség között.255 A jogi népesség 

alatt az állampolgárok összességét értették, míg a tényleges népesség az állam 

                                                 
250 MOLNÁR, 1929. 102. 
251 A nemzet fogalmába Molnár Kálmán beleértette a királyt is, amelyet a „közhatalmi szervezet” 
elemének, csúcsának tartott. Molnár szerint a király a „legelsı magyar ember”, aki a polgárok közül 
államszervezeti minıségben emelkedett ki. Azzal azonban egyetértett, hogy a királlyal szemben 
minden polgár alattvalónak minısül. A királyt olyan állami szervhez hasonlította, mint a miniszter 
vagy a szolgabíró, akinek polgári státusza nem szőnt meg azért, mert betöltötte ezt a tisztséget. Vö. 
MOLNÁR, 1929. 102., BUZA, 1918. 122-133. 
252 NAGY, 1907. 106. Vö. CONCHA, 1928./e 575-576. 
253 TOMCSÁNYI, 1940. 130. 
254 A magyar állampolgárt más ország hatóságának nem lehetett kiadni. Nem érvényesül ez az elv 
Angliában, ahol forum delicti commissi elvet alkalmazták. VUTKOVICH, 1908. 173. 
255 Vö. BALOGH, 1901. 3., MOLNÁR, 1929. 102. 
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területén tartózkodó személyeket jelentette, amely magába foglalta az ország 

területén lévı külföldieket is. Ezt a megkülönböztetést Tomcsányi nem tartotta 

eléggé szabatosnak, mert az állam területén lévı külföldiek és az ország 

viszonyában is érvényesül a jogi jelleg. Véleménye szerint ezért téves Balogh 

Arthur meghatározása, miszerint „a magyar állam népét alkotják mindazok, 

akik a magyar állami fıhatalom alatt állnak. A magyar állam népe ily egyazon 

állami fıhatalom alatt való szervezettségében képezi a magyar nemzetet”.256 

Tomcsányi véleményével egyet lehet érteni, mert szerinte a magyar állam 

hatalma alatt álltak azok a személyek is, akik nem tartoztak bele a nemzet 

fogalmába, mert külföldi állampolgárok voltak, akik esetleg a magyar állam 

területén éltek.  

 Tomcsányi szerint a „honpolgári kapocs” egy erısebb és bensıségesebb 

viszony volt, mint amilyen létrejött egy idegen és az új hazája között. Ezzel az 

érzelmi telítettséggel rendelkezı viszonyhoz kapcsolódtak a jogok és a 

kötelezettségek. Az „államtag” és az adott ország viszonyát nem csak a területi 

szuverenitás határozta meg. Az állampolgári viszony jogi és erkölcsi elemei 

nem szőntek meg az állam területének elhagyásával. „Jogi alapstátusa 

külföldön léte alatt is államnak joga szerint bíráltatik el.”257 Ebbıl következik, 

hogy a honpolgár külföldön is élvezte hazája védelmét és támogatását a 

diplomácia által, ugyanakkor nem mentesült kötelezettségeinek (pl. katonai) 

teljesítése alól.  

 Az állam területi szuverenitásából következik, hogy az állam 

fennhatósága alá tartoztak azok a személyek, akik az ország területén 

ideiglenesen éltek. Természetesen az idegenekre is vonatkoztak bizonyos 

jogok és kötelezettségek, hiszen tisztelniük kellett az ország törvényeit és 

hozzá kellett járulniuk a közterhekhez, ha itt folytattak kereskedelmi 

tevékenységet. Ennek fejében igényt tarthattak az állam védelmére és az 

ember személyiségébıl folyó jogok elismerésére.258 

                                                 
256 BALOGH, 1901. 2. 
257 TOMCSÁNYI, 1940. 131. 
258 BALOGH, 1901. 70. Petrétei József is az állam szuverenitásából eredezteti az állampolgárság 
szabályozását, hiszen az állampolgársági jog az állam belsı ügyének tekinthetı. PETRÉTEI, 2002. 214. 
A szuverenitás fogalmát „matematikai” képlettel írja le Hajas Barnabás, aki szerint az állam 
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 Ferdinándy szerint az állampolgársággal kapcsolatban csak azt a 

jogviszonyt lehetett vizsgálni és elemezni, amely az állam és polgára között 

jön létre. Véleménye szerint az ember kétféle viszonyban lehetett az állammal: 

egyrészt mint alattvaló, másrészt mint az állam hatalmának részese. Az elsı 

esetben csak kötelezettségek terhelték az illetıt. Köteles volt mindazt 

megtenni, amit az állam parancsolt és tartózkodnia kellett minden olyan 

cselekedettıl, amelyet a státus tiltott. Az egyéni szabadság ebben az 

értelemben csak ott jelentkezett, ahol az állam szabad teret biztosított. Ez 

abszolút uralmi viszonyt teremtett az állam és az alattvalói között. A 

cselekvési szabadság annak volt a következménye, hogy az állam bizonyos 

dolgokat megengedett polgárai számára. „Az ily viszonyt egyén és állam 

között, alattvalóságnak nevezzük.”259 

 Balogh Arthur az „államtagság” alatt az ország jogrendjéhez való 

tartozást értette. Az embereket alattvalóknak nevezte, mivel az 

államhatalomnak alávetetten léteztek. Különbséget tett az állampolgárság 

szőkebb és tágabb értelme között. Az elsı alatt a politikai jogokkal bíró 

államtagságot értette. A második kategóriába azok a személyek tartoztak, akik 

ilyen jogokkal nem rendelkeztek. Ezen polgárokat nevezte más kifejezéssel 

honosoknak.260 Balogh a politikai jogok alatt értette azokat a jogokat, amelyek 

révén valaki részt vehetett a hatalom gyakorlásában és befolyásolhatta az 

állami élet alakulását. Az állam e jogokkal csak az állampolgárokat ruházta 

fel. Az állam azonban egyéb feltételeket (pl. nem, kor, erkölcsösség, vagyon, 

végzettség) kívánhatott meg.261 Az állampolgárok egyrészt részesei, másrészt 

alattvalói voltak az államhatalomnak.262 

 Az államtagság kifejezést Polner is használta az államhoz való tartozás 

kifejezésére. Az államhoz tartozók azok a személyek voltak, akik részt vettek 

                                                                                                                                          
összetevıi a terület, a fıhatalom és a népesség. Az állam saját lakosságát tekinti az állampolgárság 
alapjának. HAJAS, 2005. 259. 
259 FERDINÁNDY, 1902. 198. 
260 BALOGH, 1905. 89. Ezt a meghatározást említi Kisteleki Károly is. KISTELEKI, 1996/97. 37. 
261 BALOGH, 1901. 70. Polner is megkülönböztette a szőkebb és a tágabb értelemben vett 
állampolgárságot. POLNER, 1989. 483. 
262 Ebben a jogi szabályozásban a rendi különbségek tagadása nyilvánult meg a jogegyenlıség 
térhódítása mellett. A kiváltsággal rendelkezık részesei voltak az államhatalomnak. A renden kívüli 
személyek csak alattvalóknak számítottak. SÁRI, 1987. 53.  
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az államhatalmi tevékenység gyakorlásában. „Az államhoz tartozást ez utóbbi 

szempontból tekintve lehet állampolgárságnak nevezni és ekkor az 

állampolgárok (cives) köre az alattvalók (subditi) körével azonos.”263 

Ferenczy Árpád szerint az alattvaló minıség fejezte ki azt az alárendelt 

viszonyt, amely az állam és polgára között fennállt.264 E kétoldalú viszonyban 

az állam tagját, „alattvalóját” állampolgárnak nevezték, amelynek összessége 

alkotta az állam lakosságát. Korbuly Imre szerint a lényeg az állam és polgára 

között létrejövı jogviszonyon volt. Az állam minden egyes polgára tagja volt 

az államot alkotó népességnek, akik az állam hatalma alatt álltak.265 

Az alattvalói kifejezés elfogadott volt a rendi közjogban, amelynek 

gyakorlatát kerülendınek vélte Nagy Ernı a szó régi értelmében és 

tartalmában egyaránt. Ebben a kontextusban használva csak olyan alattvalókat 

jelentett, akik szolgáltak és bizonyos személyeknek (pl. mágnások) alávetve 

éltek. Ez azonban nem zárta ki, hogy új értelemben használják a kifejezést, 

amely az állam és polgára közötti viszonyra utal, hogy „t. i. alatta áll, 

alattvalója a törvénynek, alárendeltje az állami hatalomnak, habár ennek 

gyakorlásban maga is részt vesz és állását a kormányhatóságokkal szemben az 

erıs jog oltalmazza.”266 

Concha nem tartotta elég pontosnak Nagy Ernı fogalmát, mert szerinte, 

ha az állampolgárságot, mint az államhoz való tartozást definiáljuk, amelybıl 

jogok és kötelezettségek származnak, akkor meg kell adni e hozzátartozás 

lényegét is. Concha szerint az alattvalói kifejezést is pontatlanul használta. 

Véleménye szerint abban az értelemben lehet használni, amely arra a 

viszonyra utal, amely az állam és tagja között jön létre. Ez azt jelentette, hogy 

az egyén a törvényeknek és az államhatalomnak alárendeltje. Véleménye 

                                                 
263 POLNER, 1989. 489. 
264 FERENCZY, 1905. 28. 
265 KORBULY, 1884. 134. Az állampolgárság fogalmának kulcsfontosságú eleme az államhoz való 
tartozás, amely tartalmazta mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a természetes személyeket 
megillettek és terheltek. BESNYİ, 1966. 49. Kiss Barnabás szerint Korbuly Imre a jogegyenlıséget az 
állampolgárságból vezeti le. Korszerő meghatározásnak véli, amelyet véleménye szerint „megtört 
azzal, hogy a politikai jogok gyakorlásához plusz kellékek kívántatnak meg”. KISS, 2006. 33. 
266 NAGY, 1907. 106. 
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szerint az államtag, az alattvaló annyit jelentett, mint az állampolgárság.267 

Concha a szuverén hatalomnak való alávetettséget emelte ki, mint az 

állampolgárság legfontosabb fogalmi elemét.268 

 Az egyes államok egymásnak ellentmondó tartalommal is 

megtölthették az állampolgárság fogalmát, amely természetesen nem zárta ki 

annak a lehetıségét, hogy azonosságokat felfedezhessünk. Ezt mindig az adott 

ország történelme, politikai berendezkedése, társadalmi és gazdasági viszonyai 

határozták meg.  

 Az alattvaló kifejezést azonban elfogadhatónak vélte Korbuly Imre, 

amely a jogviszony egyik oldalát jelentette csak, hiszen az államhoz való 

tartozás egész tartalmának kifejezésére nem volt alkalmas. Az államot nem 

lehetett elképzelni honpolgárok nélkül. Az államnak, mint a „népösszeség 

képviselıjének” a polgáraiért kellett léteznie, hogy azok céljait és törekvéseit 

elımozdítsa. Ebbıl a jogviszonyból jogok keletkeztek, amelyek oltalmát csak 

az állam biztosíthatta. A jogok gyakorlásához nélkülözhetetlen feltétel volt az 

országban való tartózkodás. Korbuly e jogokat a következıképpen 

csoportosította. Az elsı osztályba tartoztak az úgynevezett személyes polgári- 

és magánjogok. A másodikba sorolta az állampolgári vagy politikai jogokat.269 

 Ezzel egyetértett Beleznai József is, aki fontosnak tartotta a társadalom 

meghatározó szerepét. Szerinte az államnak joga van arra, hogy a közösségbıl 

valakit kitaszítson. Az állampolgári jogot alapjognak tekintette, mert az állam 

polgárai számára mindent megteremt életfeltételeik biztosításához. Az állam 

és a népesség között szoros kapcsolat alakult ki. Ez az organikus viszony 

többletjogokat létesít az állampolgárainak azokkal szemben, akik idegenek 

voltak. Ennek fejében az államtagtól kötelezettségek teljesítését is elvárták. 

Ezek a jogok és kötelezettségek alkották az állampolgári jog tartalmát.270 

 Balogh az állampolgárság alatt „bizonyos államhoz való tartozás”-t 

értett.271 Ez határozta meg az adott személy közjogi és magánjogi státuszát, 

                                                 
267 CONCHA, 1928./e 575.  
268

 Uı. 1928./c 620. 
269 KORBULY, 1884. 134. 
270 BELEZNAI, 1941. 3-12. 
271 BALOGH, 1901. 71. 
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amely alapvetıen a hazai jogtól (pl. családjog, büntetıjog) függött. A 

közjogász az állampolgárságot úgy fogta fel, mint jogi alávetettséget. 

Véleménye szerint ennek tartalmát az egész jogrendszer képezte, amely 

meghatározta az állam és polgára közötti jogviszonyt. Ezt értelmezni csak a 

jogok és a kötelezettségek rendszerében lehetett. Az állampolgárság 

meghatározása a jogszabályok személyi hatályának lényeges részét 

jelentette.272 

Az alkotmányos államokban az egyén nem csak alattvalója az 

országnak, hanem részese is. Részt vehetett az állami gépezet irányításában, 

védve ezzel az egyéni szabadság körét az állami túlkapásokkal szemben. Az 

elszenvedett sérelmekért elégtételt vehetett a jog által biztosított formákban. 

Ezt a viszonyt nevezte Ferdinándy állampolgárságnak, amelynek jogi 

jelentıségét hangsúlyozta. Nem eredményezte az állampolgársági vagy 

alattvalói jogviszony létrejöttét automatikusan az, ha valaki az állam területén 

lakott és kiterjedt rá az ország fıhatalma. Ezért különbséget kellett tenni az 

állam lakossága és annak jogi értelemben vett népessége között, hiszen a 

lakosok között éltek olyan személyek, akik nem minısültek alattvalóknak 

vagy állampolgároknak. Az is igaz, hogy sokan voltak olyan állampolgárok, 

akik rövidebb vagy hosszabb ideig az állam területén kívül „külállamban” 

tartózkodtak.273 

 Vutkovich szerint, minden állampolgár egyben alattvaló is, hiszen alá 

volt rendelve az állam hatalmának. Ez nem zárta ki, hogy az alattvaló 

bizonyos jogokkal rendelkezzen. Ezt nevezte állampolgári jognak.274 Az 

alattvaló kifejezés a törvények iránti engedelmességet is jelentette.275  

Az alattvalói viszony eltörölhetetlen jellegő volt, amelynek 

következtében kialakult az örökös állampolgárság fogalma. Ezzel indokolta, 

hogy a szakirodalom nem szólt a honpolgárság elvesztésérıl. A rendi közjog 

                                                 
272 Uo. 71. 
273 FERDINÁNDY, 1902. 200. 
274 VUTKOVICH, 1908. 172. 
275 SZAMEL, 1990. 5. A „közjogi személy” és az azt alkotó polgárok között véleménye szerint 
jogviszony volt. 
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nem ismerte a honosság megszőnésének lehetıségét.276 Ez azt eredményezte, 

hogy a rendi jog konzerválta az alkotmányos berendezkedést. „Amikor 

alkotmányos életünkön végigvonultak a közéleti megkötöttség különbözı 

formái, a szent korona tagságának a birtokjogon alapuló fogalma és a földhöz 

kötöttségen alapuló jobbágyi viszony, akkor szinte természetes fejlemény volt, 

hogy ezt a köztudatban annyira domináló képzetet, a megkötöttségnek ezt a 

relatióját, az egyén és az államhatalom közötti viszonyra is átvitte a 

közfelfogás.”277 Az örökös állampolgárság fogalmában a magyar honosság 

kizárólagossága jutott kifejezésre, hiszen egy másik állampolgárság 

megszerzése sem változtatott a illetı eredeti jogi státuszán. 

 Az állampolgárság lényegének Horváth János azt tartotta, hogy azok a 

személyek, akik az államhoz tartoznak, jogokat gyakorolnak és 

kötelezettségeket teljesítenek. Az állami hatalomnak alávetett embereket 

nevezte „államalattvalóknak”. A király személyével kapcsolatban 

megjegyezte, hogy a „souverain” nem tekinthetı alattvalónak. Azonos 

jogállásúnak tartotta a királyi család tagjait. Az alattvaló kifejezés csak az 

állammal szembeni alárendeltségi viszonyra utalt. Véleménye szerint az 

állampolgárság fogalmát csak az alkotmányos államokban lehet értelmezni, 

mert minden más országban a kötelezettségek voltak túlsúlyban, „az állami 

hatalmak gyakorlatában részvét pedig ismeretlen, ennél fogva az ily honlakók 

megjelölésére az alattvaló a helyes kifejezés.”278 

 Az állampolgársággal együtt járó alattvalói kötelezettségeket (pl. 

tankötelezettség, védkötelezettség, közteherviselés, állampolgári hőség és 

engedelmesség), amelyekhez jogosítványok is párosultak. A jogok azonban 

többfélék lehettek. Voltak olyan alapjogok, amelyek az ember 

                                                 
276 RÉCSI, 1861. 279., KIRÁLYFI , 1912. 189. Korbuly említette meg elıször azt, hogy hogyan szőnhet 
meg a magyar honpolgárság. KORBULY, 1877. 167. Ez a jogterület szabályozatlansága miatt egészen 
az elsı állampolgársági törvényünk elfogadásáig (1879-ig) jellemzı volt. 
277 Ez azt jelentette, hogy a személy életében bekövetkezett változás nem érintette a honpolgári 
köteléket. Kivételt képezett ez alól a nı házasságkötése, hiszen a feleség férje honosságát szerezte 
meg. VARGA, 2002./a 455. Uı. 2003./a 277-292. 
278 HORVÁTH, 1894. 119. Hasonló véleményen volt Kiss István is, aki szerint állampolgárság 
jelentette az államhoz való tartozást. Ez felelt meg az államalattvalói minıségnek. „Ekkép magyar 
állampolgár az, aki magyar államhoz olykép tartozik, hogy ennek alattvalója és polgára.” K ISS, 1886. 
142. 
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személyiségébıl eredtek (pl. „ısjogok” vagy emberi jogok) és a közügyekben 

való részvétel lehetıségének a joga, vagyis politikai jogok (pl. 

törvényhozásban való részvétel „cselekvı és szenvedı” választójog által, 

hivatalviselés joga, állami közigazgatásban való részvétel joga, a bírói hatalom 

egy részének gyakorlása). Ezen kívül az állampolgárokat megillették még a 

polgári jogok (pl. személyes szabadság, vallásszabadság, tulajdon szentsége, 

szólás- és sajtószabadság, egyesülési és gyülekezési jog, panaszjog, 

jogegyenlıség, nemzeti egyenjogúság, tanszabadság).279 

Az állampolgárság és az alattvalóság fogalmát nem lehet teljes 

mértékben elkülöníteni egymástól. Angliában az államhoz való tartozást az 

alattvalóság fejezte ki. Az angol alkotmányjogban az állampolgárság 

(citizenship) szó mellett használatban volt az alattvaló (subject) kifejezés, 

amely nem csak az alattvalóságot jelentette, hanem azt a tényleges viszonyt, 

amely az állam és az egyén között fenn állt. Tulajdonképpen csak a született 

angol alattvaló (natural born subject) volt a megfelelıje a magyar közjogban 

használt állampolgár kifejezésnek. A helyi alattvalók alatt az angol 

szakirodalom a birodalom területén tartózkodó idegeneket értette.280 

 Az állampolgárság és az államot alkotó népesség abban különbözött 

egymástól, hogy az utóbbi kategória magába foglalta az ország területén lakó, 

de az adott állam közjogi kötelékébe nem tartozó személyeket is. Ez a korabeli 

osztrák közjogi felfogással megegyezı álláspont volt. Eöttevényi szerint az 

                                                 
279 Uo. 142-143. A jogegyenlıség szerepét hangsúlyozza: CSILLAG, 1871. 87-109. Ezen alkotmányos 
alapelv kialakulását elemzi Kiss Barnabás is, aki külön tekintettel volt az 1848. évi törvényekre. Kitér 
a hazafiak és az idegenek viszonyára. KISS, 2006. 19-20. A jogegyenlıségrıl, mint egyik legfontosabb 
alkotmányos alapelvrıl írt egy másik mővében is. Uı. 2007. 24-25. A modern állampolgársági jog 
kialakulásának gyökereit Szamel szerint is a polgári egyenjogúságban kell keresni. Ebbıl vonta le azt 
a következtetést, hogy az „állampolgárság modern intézménye a polgári forradalom terméke.” 
Emellett azonban kijelentette, hogy az „állampolgárság nem a polgári eszmevilág szülötte, s jelesül 
Rousseau azt nem feltalálta, hanem megtalálta és beillesztette a társadalmi szerzıdés koncepciójába.” 
SZAMEL, 1990. 6. 
280 CONCHA, 1888. 11. Ezt támasztja alá Ferdinándy Gejza is. FERDINÁNDY, 1902. 200. Makarov 
tartalmát tekintve a subject szót azonosította a német alkotmányjogban használt Staatsangehörige 
kifejezéssel. MAKAROV , 1947. 21. A német állampolgárság fogalmának alakulásához: BELLEBAUM , 
1897. 7-22., HEIDE, 1915. 11-24., GEIERSBACH, 1934. 4-6. Keith pontosan bemutatja, hogy kiket 
soroltak a brit alattvalók (British subject) közé. KEITH, 1939. 427. Az angol alattvalói státuszt elemzi 
Parry is. Külön figyelmet fordítva az egyes fogalmak precíz bemutatására, a megszerzés és az 
elvesztés eseteinek ismertetésére. PARRY, 1951. 1-52. Tiedeman szerint az amerikai állampolgárság 
fogalmának kialakulásában igen jelentıs szerepe volt a Legfelsıbb Bíróság tevékenységének. 
TIEDEMAN, 1890. 94., ROTTSCHAEFER, 1932. 978-982. A subject és a citizen kifejezés szinonim 
szóként fordult elı az amerikai alkotmányjogban. SCOTT, 1931. 6., WIESSNER, 1989. 39. 
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„állampolgárok fogalmi körébe csak azokat az egyéneket vesszük bele, akik az 

államhatalom által emberi közösség”-et alkottak.281 Véleménye szerint az 

osztrák centralizmus eredménye volt az állampolgárság egységes 

szabályozása, mert korábban a tartományi kötelékek voltak erısebbek 

(Landsmannschaft, Landesindigenat, Landesinkolat).282 

 Ferdinándy a honos és honosságnál helyesebbnek vélte a „honfiú” és a 

„honfiúság” szavak használatát, amelyek jobban megfeleltek az állampolgár és 

az állampolgárság modern kifejezésének. A kiegyezést követıen a „honfiú” 

szó teljesen kiment a gyakorlatból, „az állampolgárság, honpolgárság és 

honosság” kifejezéseket azonos értelemben használták.283 A honosítás 

véleménye szerint így került át az 1879:L. tc.-be. Ezt kapcsolatba lehetett 

hozni az OPTK vonatkozó rendelkezéseinek magyarra fordításával is. 

Azonban felhívta a figyelmet a honosítás és a honfiúsítás közötti 

különbségre.284 

                                                 
281 EÖTTEVÉNYI, 1913. 45. 
282 Az elsı lépés az osztrák állampolgárság egységesítése felé az 1849. évi alkotmány volt. Ez a 
birodalom számára – beleértve Magyarországot is – egységes állampolgárságot állapított meg. Uo. 46. 
Az Osztrák Polgári Törvénykönyv meghatározta az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének 
feltételeit (28-32. §§). Állampolgár Haller szerint az volt, aki „államjogi személyiségével a legfıbb 
hatalomnak az államnak” volt alárendelve. HALLER, 1865. 35-38. Az OPTK csak Heimatsrecht és a 
Heimatsberechtigung kifejezéseket ismerte. A honosság a helyi kötelékbe való tartozást, a 
„bennszülöttséget” jelentette, szemben az állampolgársággal. FERDINÁNDY, 1902. 234. Az az osztrák 
állampolgársági jog történetében jelentıs szerepet kapott az „állampolgárok általános jogairól szóló 
alkotmányos erejő törvény”, amely a szabadságjogok mellett biztosította az állampolgársághoz való 
jogot. STIPTA, 1994. 438. 
283 FERDINÁNDY, 1902. 234. 
284 Uo. 234. A szerzı osztotta Korbuly Imre álláspontját. Vö. KORBULY, 1874. 219. Véleménye 
szerint az 1868:XXX. tc.-ben helyesen használt kifejezést rosszul magyarázták meg az 1873:XXXIV. 
tc. rendelkezéseiben, utalva itt arra, hogy a községi illetıségre vonatkozó törvényhozást a 
társországok autonómiájába utalták. JÁSZI, 1897. 91-93. Az OPTK vonatkozó rendelkezései: „A 
polgári jogok teljes élvezete az állampolgárság által szereztetik meg. Ausztriai állampolgár 
gyermekeinek ezen örökös tartományokban az állampolgárság születés által sajátjok.” (28. §) 
„Idegenek elnyerik az ausztriai állampolgárságot: nyilvános szolgálatba lépés által, oly üzlet 
megkezdése által, melynek folytatása az országbani rendes letelepedést teszi szükségessé; ezen 
országokban teljes tiz évi szakadatlan lakás által, azon feltétel alatt azonban, hogy az idegen ezen 
idınek lefolyta alatt valamely büntettérti büntetést ne vont legyen magára.” (29. §) „A honosítás egy 
üzletnek vagy kézmőnek megkezdése nélkül, és tiz év lefolyta elıtt is kérhetı a közigazgatási 
hatóságoknál, és azok által a kérelmezı vagyonának, keresetképességének és erkölcsi viseletének 
mivoltához képest megadathatik.” (30. §) „Egy mezei jószágnak, háznak vagy teleknek csupán 
birlalása vagy ideiglenes használása által, kereskedésnek, gyárnak alapitása, vagy a kettı közül 
valamelyikbeni személyes megtelepedés nélkül, az ausztriai állampolgárság meg nem szereztetik.” 
(31. §) „Az állampolgárságnak elvesztése, kiköltözés vagy egy honpolgárnınek külföldivel kötött 
házasságra lépése által, a kivándorlási törvények által határoztatik meg.” (32.§) HALLER, 1865. 36-38. 
Fahrmeir szerint az osztrák polgári törvénykönyv játszotta az egyik meghatározó szerepet a modern 
állampolgársági jog fogalmának kialakításában a német államokban. FAHRMEIR, 1997. 725. Milner is 
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 Balogh különbséget tett az állampolgárság és a honosság között. A 

honosok alatt azokat a személyeket értette, akik az állam hatalma alatt álltak 

és kötelezettségek terheltek. Az állampolgároknak azokat az embereket 

tekintette, akik a közhatalom gyakorlásában részt vettek. A honosságot 

„tágabb értelmő állampolgárság”-ként fogta fel, amelynek tartalmában nem 

volt benne a politikai jogok gyakorlásának lehetısége, míg az állampolgárság 

„szőkebb értelemben vett állampolgárságnak nevezhetı e megkülönböztetés 

mellett, magába foglalva a szuverén hatalomban való részesedést, a politikai 

jogokkal való bírást”.285 

 Kmety szerint a magyar állam jogi népességét alkotó személyeket 

magyar állampolgároknak, államtagoknak, honpolgároknak vagy honfiaknak 

hívták. Az állampolgárságot „határozott jogi tartalommal biró” állapotnak 

tekintette, amelynél fogva a jogok és a kötelezettségek tekintetében 

lényegesen eltér a külföldi honosságú személyek jogállásától.286 

 Concha Nagy Ernı véleményével vitázva kifejtette, hogy a honos 

kifejezést elıször következetesen a büntetıtörvény használta elıször. A 

miniszteri javaslatban a „belföldi” szó helyett a „honos” kifejezés szerepelt.287 

A honosságot és az állampolgárságot felváltva, szinonimaként használták. Az 

állampolgárság „két abszolute különbözı kategóriára válik szét, melyek 

egyikét magyar jog szerint nem alap nélkül honosságnak, a másikat 

állampolgárságnak lehet nevezni”.288 E logikai következtetés alapján tett 

különbséget az állampolgárság szőkebb és tágabb értelme között, amelynek 

következtében a honosságot az utóbbi kategóriába értette. Az államhoz való 

tartozással ipso iure keletkeztek az adott személyt terhelı jogok és 

kötelezettségek. Véleménye szerint az államhoz való tartozást fel lehet osztani 

az elıbb említett kategóriákra, vagy az elsı állampolgársági törvény 

terminológiájával élve szőkebb és tágabb állampolgárságra. A honosság 

                                                                                                                                          
bemutatja az OPTK állampolgárságra vonatkozó rendelkezéseit. MILNER, 1880. 4-13. Adamovich egy 
általános osztrák birodalmi polgárjogról beszél. ADAMOVICH , 1971. 475., Uı. 1927. 84-85. 
285 BALOGH, 1901. 71. 
286 KMETY, 1911. 67-68. 
287

 CONCHA, 1928./e 580. 
288

 Uo. 581. 
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kifejezést akkor használták, amikor a „személyeknek jogi jelentıségő 

alaptulajdonsága az államhoz való tartozás alapján megállapítassék”.289 

A polgár szó fogalmát a modern alkotmányjogba Rousseau hozta be a 

„citoyen” kifejezéssel.290 A külföldi szakirodalom az állampolgárság fogalmán 

belül két külön jogi definíciót alakított ki. A német alkotmányjog az 

állampolgárság (Staatsbürgerthum) alatt értette azt, amikor az érintetett 

személy (Staatsbürger) az állampolgárt megilletı teljes jogkört gyakorolta, és 

így részt vett a politika irányításában. Ha ez nem volt igaz, akkor magát a 

viszonyt honosságnak (Staasangehörigkeit), míg a személyt honosnak 

(Staatsangehörige) nevezte.291  

Ferdinándy ismertette Jellinek azon nézetét, amely az egyén négyféle 

státuszát különböztette meg. Az elsı a passzív állapot (status subjectionis), 

amelyben az egyénnek engedelmeskednie kell az államnak. A második a 

                                                 
289 Uo. 585. 
290 A francia állampolgárság alakulásához: VARGA, 2005./b 353-371. Weber a migráció franciaországi 
történetét mutatta be. WEBER, 1976. passim. Rousseau jelentıségét hangsúlyozta Szamel Lajos is, aki 
szerint a nagy francia gondolkodó tett elıször kísérletet az állampolgárság fogalmának 
meghatározására. Az alattvaló minıség jelentısége mellett kiemelte, hogy ez a jogviszony a két fél 
között jön létre, amelynek lényeges része (jogon túli elemeként) az állampolgárság erkölcsi tartalma. 

SZAMEL: 1972. 178-179. Vö. ROUSSEAU, 1947. 29-30. Egy másik tanulmányában is Rousseau 
szerepét hangsúlyozta Szamel Lajos. A „közjogi személyiség” legfontosabb tényezıjeként mutatja be 
az állampolgárságot. Uı. 1990. 5. A francia állampolgárság tekintetében Vutkovich kiemelte, hogy azt 
a francia forradalom teremtette meg, amely összefüggésben állt a népszuverenitás eszméjének 
kialakulásával. Rousseau-tól származtatta az egyének oly módon történı megkülönbözetését, hogy 
létezett a citoyen (állampolgár), aki részt vett a közhatalom gyakorlásában, és a sujet (alattvaló), aki a 
közakaratnak volt alárendelve. VUTKOVICH, 1908. 172. Ugyan ilyen értelemben használta a francia 
kifejezéseket Királyfi is. Vö. KIRÁLYFI , 1912. 188. Riesenberg is Rousseau szerepét hangsúlyozta. 
Kiemelte még a francia deklaráció kulcsfontosságú szerepét. RIESENBERG, 1992. 259-266., RÁCZ, 
2002. 155-157. Az 1804-ben kiadott Code Civil fogalmazta meg elıször, hogy mi az az 
állampolgárság. Ekkor a fogalom még magánjogi tartalommal jelentkezett. KÁLLAI , 2005. 113. 
Ugyanezen az állásponton volt Hajas is. Véleménye szerint a 19. század közepére alakult ki az az 
általánosan elfogadott nézet, hogy az állampolgárság szabályozása a közjog körébe tartozik. Vö. 
HAJAS, 2005. 259-260. A francia forradalom és a Code Civil szerepére utal Ruthe az állampolgársági 
jog fejlıdésében. RUTHE, 1938. 11. Az elızmények tekintetében Fahrmeir kiemelte, hogy a francia 
állampolgársági jog gyökerei a 18. századra nyúlnak vissza. FAHRMEIR, 1997. 725. Wells az 
állampolgárság kialakulását mutatja be a 18. századi francia alkotmányoktól egészen a Code Civil 
elfogadásáig. WELLS, 1995. 140-146. Az állampolgárság fogalmának fejlıdését és a francia 
forradalom kapcsolatát vizsgálta Brubaker. BRUBAKER, 1996. 39-49., TAITHE, 2001. passim. Bossenga 
is kiemelte az 1789. évi reformok jelentısségét a francia jogban. BOSSENGA, 1997. 217-223. 
291

 NAGY, 1907. 106. A Staatsangehörige alatt értették az állam alattvalóját, míg a Staatsbürger 
jelentette az állampolgárt. Vö. FERDINÁNDY, 1902. 201. Koellreutter is Staatsangehörigkeit kifejezés 
alatt a két fél közötti jogviszonyt értette. KOELLREUTTER, 1935. 73. Szabó is a Staatsangehörigkeit 
fogalmát azonosította az állampolgársággal. SZABÓ, 2002. 150. Az államhoz való tartozásra helyezte a 
hangsúlyt Rotermund. ROTERMUND, 1912. 11. Brubaker is különbséget tett a fent említett fogalmak 
között. A Staatsangehörige alatt értette az állampolgárságot, a Staatsbürger az állampolgárt jelentette. 
Az utóbbit azonosnak vélte a subject kifejezéssel. BRUBAKER, 1996. 69-70. Stolleis ismertette a 
Staatsbürger fogalmát. STOLLEIS, 1990. 1812-1814. 
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negatív státusz (status libertatis), amely keretében az állam a számára 

irreleváns területeken szabad mozgást biztosított polgára számára. A pozitív 

státusz (status civitas) volt a harmadik változat, amelynek keretében a polgár 

igényekkel (pl. védelem, jogok biztosítása) léphet fel az állammal szemben. 

Az utolsó pedig az aktív státusz (status activitatis) volt, amelynek keretében az 

illetı személy részt vesz az államhatalom gyakorlásában. Ferdinándy 

elutasította ezt a felosztást, mert szerinte zavarja az egyén és az állam 

viszonyának megértését. A fogalom ilyen rendszerben történı elemzése magát 

a definíciót bontja meg, éppen úgy, mint ha az orvos az „embert nem 

mőködésre képes egészében, hanem csak anatomice tárgyalt szervezeti 

részében ismeri.”292 

A német rendszer hatással volt a magyar állampolgársági fogalmak 

differenciálódására is. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a magyar 

alkotmányjog az állampolgárok ilyen megkülönböztetését nem ismerte, hiszen 

az említett két kifejezést vagylagosan használta. Az állampolgársággal 

kapcsolatos törvények (pl. 1868:XLIV. tc., 1878:V. tc., 1879:L. tc.) az 

állampolgárság és a honosság kifejezést egyaránt használták.293 

Ez a fogalmi megosztás felveti azt a kérdést, hogy a magyar 

alkotmányjogi szakirodalomban van-e helye vagy van-e elég jogalap arra, 

hogy ezt a megkülönböztetést alkalmazzuk? Erre a kérdésre Nagy Ernı azt 

                                                 
292 Ferdinándy ismertette Jellinek „státus-tanát”. Ferdinándy nem az eredeti felosztást mutatta be 
mővében. FERDINÁNDY, 1902. 201-202. Vö. JELLINEK, 1919. passim. Helfritz is ismertette Jellinek 
felosztását. HELFRITZ, 1928. 52., HAUSCHILD, 1906. 5. 
293 BALOGH, 1901. 71. Az 1868:XLIV. törvénycikkben a honpolgár kifejezést találhatjuk, ami 
megfelelt az állampolgárságnak. Erre példa a törvény (Deák Ferencnek tulajdonított) bevezetı 
rendelkezése. „Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai 
tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden 
polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja”. Az 1878:V. törvénycikk szóhasználata 
is hasonló e tekintetben. „Ezen kifejezés alatt „magyar honos” mindazok értetnek, a kik a magyar 
állam területén honossággal birnak.” (1878:V. tc. 6. §) Az 1879. évi L. tc. címében és 
rendelkezéseiben is az állampolgárság kifejezést találhatjuk. A törvény címe: a magyar 
állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl. „A magyar korona összes országaiban az 
állampolgárság egy és ugyanaz.” (1879:L. tc. 1. §) Azt azonban megállapíthatjuk, hogy az egyes 
fogalmakat azonos tartalommal és ugyanazon a jogviszony a kifejezésére használták. Ez is azt 
mutatja, hogy az állampolgárság fogalmának kialakulása és a gyakorlati életben való megjelenése nem 
esett azonos idıpontba. A közjogi gyakorlat által elfogadott állampolgársági fogalom csak 1879-re 
jelent meg. Ez sem jelentette azt, hogy a honosítás, honpolgárság kifejezést ne használták volna, 
hiszen a belügyminiszteri iratokban továbbra is megtalálhatók. A Magyar Országos Levéltárban 
fellelhetı belügyminiszteri anyagokban a honosítás továbbra is szerepel. BM Ált. Irat. Mutató K 150. 
1880-1890. I. 10.  
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válaszolta, hogy a magyar állampolgárságnak nem az a lényege, hogy a 

polgárok milyen jogokat gyakorolnak, hanem hogy „képességet ad mindama 

jogok megszerezhetésére, a melyeket a magyar állam tagjai számára 

biztosít.”294 Ezt az 1848. évi törvények szellemével indokolta, amelyek a 

magyar népet akarták a jogokban részesíteni. Hasonlóképpen az 1868:XLIV. 

tc.-hez, amely kimondja, hogy a haza minden polgára az egységes magyar 

nemzet egyenjogú tagja. Ez nem felelt meg az elsı állampolgársági 

törvényünk rendelkezéseinek sem, hiszen ez a jogforrás az államhoz tartozókat 

minden megkülönböztetés nélkül állampolgároknak nevezte. Az 

állampolgárok az adott ország nemzetközi oltalma alatt álltak, amelynek 

következménye, hogy a honosság túlterjedt a községi illetıségen. Voltak olyan 

magas közjogi méltóságok (pl. miniszter, államtitkár, fıispán), akikkel 

szemben megkívánták az államhoz tartozást, hogy ne álljon politikai jogokat 

felfüggesztı ítélet hatálya alatt, vagy ne legyen olyan helyzetben, amely a 

közszolgálat gyakorlását kizárja. Szükséges volt még az állam hivatalos 

nyelvének ismerete is. Ezért Nagy Ernı azon a véleményen volt, hogy „az 

állampolgárság és a honosság kifejezései megfelelı alkalmazást” nyerhetnek, 

ha „az állampolgárság egyik vagy másik oldalát akarjuk kiemelni, de mai 

alkotmányunkban nem képezhetnek egymás mellett, szigoruan szabatos, külön 

jogi fogalmakat.”295 E fogalmak között nem lehetett éles határvonalat húzni, 

mert jelentésüknél fogva közelítettek egymáshoz. Ha az állampolgárság 

tartalmát vizsgáljuk, különbséget kellene tenni aszerint, hogy valaki a politikai 

jogok mely elemét gyakorolhatta, gondolva itt az aktív és a passzív 

választójogra, az esküdtképességre, a hivatali kvalifikációkra vagy az örökös 

fırendi házi tagságra. Az állampolgárságot elveszítette volna az illetı, ha 

bármelyik elıbb felsorolt kritériumot elfognánk, mint az állampolgárság 

feltételét és szükségképpeni elemét. Az elızı (logikai) következtetés alapján, 

                                                 
294 NAGY, 1907. 106. 
295 Uo. 107. 
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ha valaki nem szerepelt volna a választói névjegyzékben, akkor nem is 

számított volna magyar állampolgárnak.296 

A honosság és az állampolgárság között Kállai is különbséget tett, 

hiszen kijelentette, hogy a „mindennapi életben nagyobb jelentıssége volt 

például a honosságnak, ami meghatározott lakóhelyet jelentette, ez volt az 

adóztatás, a sorozás és az esetleg választójog alapja.”297 

 Az állam és polgára között létrejövı jogviszony kétpólusú volt. Az 

egyik oldalon az állam szerepelt, akivel szemben mindig egy természetes 

személy állt. Az állampolgársági jogviszony nem elvont, absztrakt köteléket 

jelentett. Kérdésként merül fel, hogy csak az az állam lehet-e a jogviszony 

alanya, amely a nemzetközi jog szabályai értelmében elismert? A tudósok egy 

része tagadta, hogy a gyarmati sorsból felemelkedett államoknak lehetett volna 

ilyen joga anélkül, hogy nemzetközileg elismernék ıket. Ezek az államok nem 

létesíthettek állampolgársági jogviszonyt. Természetesen ez Magyarország 

vonatkozásában nem merülhetett fel. Az állampolgársági jogviszony másik 

alanya a természetes személy volt. A polgári átalakulást megelızıen nem 

mindenki számított állampolgárnak. Az állampolgárságról szóló törvények 

pontosan meghatározzák azt, hogy ki lehetett magyar állampolgár. Az 

állampolgárság „olyan jogviszony, amelynek két alanya van: egy konkrét 

állam és egy nevesített fizikai személy.”298 

Az idegen és az állampolgár között élesen nem lehetett megvonni a 

határvonalat Ferdinándy szerint, mert saját hazája törvényeit külföldön is be 

                                                 
296 Bizonyos államokban az alkotmány alapján lehetıség lett volna ilyen irányú megkülönböztetésnek, 
mint például Belgiumban. Politikai jogokat csak azok a személyek szerezhettek, akinek a „nagyobb 
honosítás” (grande Naturalisation) adta meg az állampolgárságot, amely együtt járt a politikai jogok 
megszerzésével, szemben a „kisebb honosítással”. Uo. 107. 
297

 KÁLLAI , 2005. 113. 
298 Bajáki Veronika szerint nem csak természetes személyek lehetnek e jogviszony alanyai, hanem 
jogi személyek is, amelynek vizsgálata már a nemzetközi magánjog területére tartozik. BAJÁKI, 1976. 
119-120. Ugyanezen a véleményen van Sári János is. SÁRI, 1987. 66. A jogi személyekkel 
kapcsolatban: IFJ. PAIKERT, 1924. 305-313. A német jogirodalomban is foglalkoztak a témával. 
MARBURG, 1927. 1-114., KÜHN, 1930. 1-57., ROFE, 1931. 2-21., WALTER, 1972, 137., GROTEFEND, 
1869. 443-444. 
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kellett tartania. Általános szabály volt, hogy az idegenek nem részesedtek az 

államhatalomból.299 

 Ferdinándy az ember, a személy vagy a személyiség fogalmával 

azonosította az állampolgárságot, amely félreértésékhez vezethet, mert feloldja 

a honpolgár és a külföldi (akár hontalan) közötti jogi különbséget. 

Természetesen nem csak tágan értelmezve, esetleg kiterjesztıen lehet 

vizsgálni az állampolgárság fogalmának tartalmát, hanem ellenkezıleg is. E 

nézet oly mértékben leszőkíti annak tartalmát, hogy abba csak azok a 

személyek tartoztak volna, akiket megillet a választójog gyakorlása és a haza 

védelmének kötelezettsége. Az elsı felfogás nem állja meg a helyét, mert nem 

tett különbséget a magyar honos és a külföldi állampolgár között, amely 

nemzetközi bonyodalmakhoz vezethetett volna. Természetesen a második 

meghatározás sem volt helyes, mert nem lehetett annyira leszőkíteni az 

állampolgárság kategóriáját, hogy abba csak azok a személyek tartozzanak, 

akik legalább a politikai jogok egyikét élvezik és gyakorolják. A 

védkötelezettségtıl sem lehetett függıvé tenni az államhoz tartozást, mert 

ebben az esetben a nıket fosztották volna meg honosságuktól.  

 Ha az állampolgárságra, mint a jog egyik intézményére tekintünk, 

akkor azt is mondhatjuk, hogy azon jogszabályok összessége, amelyek az 

állampolgárság megszerzésének és elvesztésének eseteit rögzítik. A 

jogintézményi felfogás az állam szuverenitásával indokolható, hiszen saját 

maga határozta meg azokat a feltételeket, amelyek alapján valaki 

megszerezhette, vagy éppen ellenkezıleg elveszíthette a honosságát. E 

tekintetben figyelembe kellett venni a nemzetközi normákat. A jogintézményi 

felfogás azonban önmagában nem állta meg a helyét, hiszen az 

állampolgárságot annak komplexitásában kell vizsgálnunk. Nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy itt egy olyan kapcsolat jön létre az állam és a 

polgára között, amely ennél sokrétőbb volt. Ez a személyes jelleget öltı 

                                                 
299 Voltak olyan államok, ahol az idegeneket is terhelték bizonyos kötelezettségek. Ilyen a 
közterhekhez való hozzájárulás, vagy a védkötelezettség. Románia az utóbbi kötelezettséget úgy 
szabályozta, hogy azt azoknak is teljesíteni kell, akik az ország területén születtek, és nem tudták 
igazolni, hogy a védkötelezettségnek hazájukban eleget tettek. FERDINÁNDY, 1902. 200. 
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viszony legalább annyira lényeges volt, mint annak intézményi jellege. Ez a 

kapcsolat a modern államok nélkülözhetetlen velejárója. Ezért azt mondhatjuk, 

hogy a magyar állampolgárság egyfelıl a jogszabályok összessége, másfelıl 

pedig olyan − a jog által szabályozott − viszony, amely az állam és polgára 

között jött létre. E viszony egyik pólusán az állam áll, ami biztosítja az 

állampolgárai számára a védelmet az ország területén vagy külföldön, és 

garantálja a politikai jogok gyakorlását a közvetlen vagy a közvetett 

demokrácia által nyújtott lehetıségek révén. Ennek fejében az állampolgárok 

kötelezettségekkel tartoznak.  

E fogalom azonban magán hordozta az elıbb említett jogi és személyi 

jellemzıkön túl az ország politikai, különösen nemzetiségi felfogását, erkölcsi 

és etikai értékrendjét. Idıben és földrajzilag is meghatározott volt.300  

Szamel szerint az állampolgárságnak nem csak jogi, hanem erkölcsi 

tartalma is van, amely az állampolgári hőségben öltött testet.301 Az érzelmi 

viszonyt hangsúlyozva Csizmadia kijelentette, hogy „az állam dologi 

alkotóelemének a terület tárgyi fogalmának a haza alanyi fogalma felel meg, 

míg az állam személyi alkotóelemét a népet mint tárgyi fogalmat a nemzet 

alanyi fogalma egyesíti.”302 

A magyar közjog mindenkit – nemre, korra, vallásra, vagyoni, testi és 

szellemi állapotára különbség nélkül – állampolgárnak ismert el.303 Schvarcz 

sem tartotta elfogadhatónak azt az arisztokratikus felfogást, hogy csak az a 

magyar, akit vérségi viszony főz hazájához. Véleménye szerint nem 

helyénvaló, ha azt mondjuk, hogy „te rácz vagy, te örmény vagy, te oláh vagy, 

te tót vagy, te meg német vagy, nem vagy valódi magyar!”304  

Szamel szerint az állampolgárság erkölcsi tartalmára elıször Rousseau 

mutatott rá.305 A fogalom lényeges elemének vélte, de szerinte ebbıl nem lehet 

arra a következtetésre jutni, hogy az állampolgárság meghatározásába erkölcsi 

                                                 
300 BESNYİ, 1982. 18-20. 
301 SZAMEL, 1953. 167. 
302 CSIZMADIA , 1947. 24. 
303

 FERENCZY, 1930. 16. 
304 SCHVARCZ, 1879. 490-491. 
305

 SZAMEL, 1990. 6. Vö. ROUSSEAU, 1947. 29-32. 
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elemeket kellene bevonni, de nem is lehet figyelmen kívül hagyni a 

szabályozás kialakításánál.306 

Ferenczy Ferenc szerint az „állampolgárság alaki szempontból az 

egyénnek valamely államhoz való szerves tartozását jelenti.”307 E fogalmi 

meghatározás megegyezik más közjogászok nézeteivel. Ezt tekintették a 

fogalom egyik legfontosabb elemének. Az állampolgárság alaki szempontból 

történı megfogalmazását emelte ki Beleznai is. „Az állampolgárság alaki 

szempontból valamely egyénnek valamely államhoz való állandó jellegő 

szerves odatartozása, amely odatartozás determinálja az egyén közjogalanyi és 

magánjogalanyi minıségét.”308 

Ferenczy Ferenc szerint sem lehetett faji, etnikai és érzelmi okok 

alapján eldönteni, hogy ki tartozik a magyar államhoz. Érzelmi alapon nem 

lehetett volna azokat a nemzetiségieket magyar állampolgároknak tekinteni, 

akik a hazájuk ellen fordultak. „Az állampolgárság úgy fajilag, mint 

érzelmileg közömbös fogalom. Mindig jogszabályok állapítják meg azt, hogy 

ki tartozik szervesen, államtagkép valamely államhoz.”309 Ferenczy szerint az 

állampolgárság egy jogviszonyt keletkeztet az állam és polgára között. Egyet 

lehet érteni azon megállapításával, hogy az állampolgárt nem csak a 

jogszabályok főzik az országhoz, hanem attól erısebb etikai, erkölcsi és 

érzelmi kötelékek is. „Az állam az azt alkotó egyének közös mőve, melyet 

számtalan elızı nemzedék épített és tartott fenn. Az államban benne él az 

ısök munkája és önfeláldozása és benne él az egyén, mint része az egésznek. 

Bízvást elmondhatjuk, hogy ethikai és ethnikai kötelékek erısebben 

hozzáfőzik az egyént az államhoz, mint bármely szigorú jogszabály.”310 Az 

állampolgárság etikai és érzelmi oldalát emelte ki Tomcsányi is.311 
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 SZAMEL, 1990. 6. 
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 FERENCZY, 1930. 16. 
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 BELEZNAI, 1941. 12. 
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 FERENCZY, 1930. 17. 
310 Uo. 17. 
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 TOMCSÁNYI, 1940. 130-131. 
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A lakóhely sem lehet irányadó az állampolgárság körülírásánál, mert 

ezen az alapon a külföldön élı honpolgárok veszítették volna el 

állampolgárságukat. 312 

Beleznai szerint sem lehetett faji alapon megítélni, hogy ki minısül 

állampolgárnak. Ha ez lehetséges lenne, akkor „nem lehettek volna és 

lehetnének más nemzetiségő magyar és magyar nemzetiségő idegen 

állampolgárok.”313 Az érzelmi alapon történı meghatározást sem vélte 

helyesnek és elfogadhatónak. Az állampolgárság jogviszony jellege mellett 

fontosnak tartotta az állampolgárság „mélyenfekvı” momentumait is. 

Véleménye szerint az állampolgárt nem csak a jogszabályok kötötték a 

hazához. „Az állam ugyanis nem más , mint az államot alkotó egyesek és azok 

elıdei által épített és fenntartott közös mő, melyben benne és tovább él az 

elıdök munkája és önfeláldozása és benne él az egyén, mint a közös nyelv, 

szokások esetleg közös vallás, közös erkölcsök az általános emberirıl alkotott 

azonos képzet, a közös történelmi múlt és a jövıben megvalósulni remélt 

azonos politikai aspirációk tényezıivel eggyé kovácsolt nemzettest atomja.”314 

Véleménye szerint ehhez kapcsolódott még az egyik legfontosabb tényezı: az 

állampolgári hőség. 

Az állampolgári hőségre nagy hangsúlyt fektettek a közjogászok a ki- 

és a bevándorlás megakadályozása miatt. Az állampolgároktól elvárták az 

állam iránti hőség valamilyen módon történı kinyilatkoztatását.315 

A gyakorlatban lehetséges volt, hogy valaki hontalannak minısült. Ez 

azonban jogilag is csak ideiglenes helyzetet teremtett. Elıfordulhatott, hogy 

valakit egy ország sem fogadott be honpolgárai közé vagy egyéb okok miatt 

egyik jogi közösségbe sem tudott beilleszkedni. Ez egyben az 

állampolgárságnak jelentıségére is ráirányítja a figyelmet. 

                                                 
312 FERENCZY, 1930. 17. Ezzel egyetértett Beleznai is. Ezért a szerzı arra a helyes megállapításra 
jutott, hogy „az állampolgárság fajilag, érzelmileg indifferens fogalom, mégpedig azért, mert minden 
esetben jogszabályok határozzák meg azt, hogy ki áll organikus, államtagi kapcsolatban az állammal.” 
Végsı következtetésként e fogalom jogviszony jelentıségét hangsúlyozta. Vö. BELEZNAI, 1941. 13-
14. 
313 Uo. 13. 
314 Uo. 14-15. 
315 KÁLLAI , 2005. 113. 
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A külföldiek és az állampolgárok jogi státuszukat tekintve eltértek 

egymástól. A jog- és cselekvıképességet az állam magánjogi szabályai 

határozták meg. A közhatalom irányításában csak az állampolgár vehetett részt 

politikai jogainak gyakorlásán keresztül. Általában a viszonosság érvényesült, 

amely alól azonban voltak kivételek mind a magánjog, mind pedig a közjog 

terén. Az állampolgárokat terhelhettek olyan kötelezettségek (pl. honvédelem), 

amelyeket a külföldieknek nem kellett teljesíteniük. Ez a magyar állam 

érdekeit szolgálta, nem pedig azt, hogy az idegeneknek kedvezményeket 

biztosítson. A haza védelmének erkölcsi tartalma is volt, mint a hazaszeretet, 

amelyet nem lehetett elvárni egy külföldi állampolgártól.316 

Az állampolgárság fogalmának vizsgálata alaki és tartalmi szempontból 

lehetséges. Az állampolgárok vagyoni és személyi viszonyaik különbözıek 

lehettek. Ennél fogva az állampolgárság fogalma a magyar alkotmányjogban 

csak alaki szempontból vizsgálható. Magyar állampolgárnak csak az a személy 

számított, aki a magyar államhoz tartozott. „Az államhoz tartozás, vagyis a 

magyar állampolgárság, a magyar állampolgár és a szent korona között 

szerves összefüggést és az ebbıl folyólag közjogi viszonyt hoz létre, amely 

egyfelıl kötelességeket ró az egyénre, másfelıl jogokat biztosit részére az 

államhatalom szerveivel szemben és az államhatalomban való részesedés 

iránt. De az állampolgársággal jár jogoknak és kötelezettségeknek összege 

nem, kor és vagyoni állapot, nemkülönben terület szerint változó, s csak abban 

egyezik meg, hogy minden magyar állampolgár az ország szent koronájának 

tagja és alattvalója.”317 A jogok gyakorlásának mértéke nem zárt ki senkit az 

állampolgársági jogviszonyból.318 A magyar közjog nem tett különbséget az 

államhoz tartozók és az állampolgárok között. Minden államhoz tartozó 

személy nemre, korra, vallási hovatartozásra és vagyoni viszonyaira tekintet 

nélkül magyar állampolgárnak minısült. 

                                                 
316

 TOMCSÁNYI, 1940. 131. 
317 FERDINÁNDY, 1902. 201. 
318 A nık esetét Ferdinándy külön nevesítette azokat, akiknek fiú gyermekei már az állampolgárságból 
származó jogokat gyakorolhattak. Uo. 201. 
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Az állampolgárság fogalma viszonylagos állandóságot mutat a magyar 

közjogban. Tartalmának meghatározásban vannak különbségek, amelyek az 

egyes jogszabályok rendelkezéseiben öltöttek testet. A közjogászok által adott 

definíciók megegyeztek abban, hogy az állampolgárság két fél között jön létre. 

Az egyik oldalon az állam, míg a másikon egy természetes személy állt. Az 

állampolgárság leglényegesebb eleme a felek között létrejövı jogviszony volt. 

Az állampolgárság a magyar alkotmányjogban a polgári átalakulás 

terméke volt, amely egész Európában közel azonos idıben jelent meg. A rendi 

jog nem ismerte a kifejezést, hiszen a társadalmon belüli különbségek nem 

adtak rá lehetısége, hogy a modern értelemben vett fogalom felváltsa a 

honpolgárságot és a honfiúságot. A jogegyenlıség és a szuverenitás 

eszmerendszere mozdította elı az állampolgársági jog fejlıdését. Rendezni 

kellett az állam és polgára közötti viszonyt, pontosan meg kellett határozni 

annak tartalmát. Ehhez azonban elengedhetetlen volt, hogy megjelenjen az 

állampolgárság fogalma. 
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III. Az állampolgárság köz- és magánjogi karaktere 

 

Az állampolgárságot kezdetben a magánjog részeként tartották számon.319 Az 

elsı jogszabályi megjelenése Európában a Code Civil-hez köthetı.320 A 

szuverenitás elméletének kialakulása jelentette az alapvetı változást. 

Csizmadia szerint a nyugat-európai törvényekkel szemben az 

állampolgárságra vonatkozó szabályok hazánkban mindig a közjogi 

törvényjavaslatokban jelentek meg.321 Eöttevényi alaptételként fogalmazta 

meg, hogy az állampolgárság közjogi jogviszony.322 Az állampolgárság idıvel 

megszabadult Vutkovich szerint minden magánjogi vonástól. „Az 

állampolgárság fogalmát teljesen közjogi szellem lengi át.”323 Baintner szerint 

az állampolgárság csak annyiban volt magánjogi jellegő, amennyiben a 

személyek jogképességére befolyással volt. Az állampolgárságnak minden 

más következményei véleménye szerint a közjog területére tartoztak.324  

Az állampolgárság fogalmának kialakulása és szabályozása az állami 

szuverenitással szorosan összefüggött, amelybıl következett, hogy az állam 

meghatározhatta a megszerzés és az elvesztés feltételeit. Ezért helytálló 

Petrétei József azon kijelentése, hogy az állampolgársági jog az alkotmányjog 

                                                 
319 Az elsı állampolgársági törvény országgyőlési vitája során Hoffmann Pál kijelentette, hogy a 
középkorban a magánjog részének tekintették az állampolgárságot. KN. 1879. VII. 291. 
320 FŐRÉSZ, 2007. passim. A magyar jogban Szalay László, Concha Gyızı, Polner Ödön 
munkásságának köszönhetı, hogy az állami szuverenitásból kiindulva az állampolgárság a közjog 
része lett. A francia állampolgársági jogot a Code Civil rendelkezései között találhatjuk meg. KÁLLAI , 
2005. 113. Az európai fejlıdés szempontjából Hajas Barnabás szintén a Code Civil jelentıségét 
emelte ki. Véleménye szerint a 19. század második felében vált általánossá, hogy az állampolgársági 
jog nem a magánjog körébe tartozik. HAJAS, 2005. 259. Az osztrák magánjog is szabályozta az 
állampolgárságot, amelynek következtében az OPTK szabályai között találhatjuk meg a honpolgárság 
megszerzésére és elvesztésére vonatkozó rendelkezéseket. HALLER, 1865. 35-38. Csizmadia is 
kiemelte e két európai törvénykönyv jelentısségét. CSIZMADIA , 1969. 1079., KORBULY, 1874. 218. A 
common law a közjog és a magánjog megkülönböztetést nem ismeri. EÖRSI, 1975. 86. Főrész a 
szuverenitás elvébıl vezette le, hogy az állampolgárság a közjog része volt és ma annak tekinthetı. 
FŐRÉSZ, 1999. 38. A szuverenitás és az állampolgárság kapcsolatához: GERHARD, 1991. 1.   
321 CSIZMADIA , 1969. 1079. 
322 EÖTTEVÉNYI, 1911. 60. A közjog és a magánjog viszonyához: NAGY, 1904. 95-96. Tóth kiemelte, 
hogy a „közjogi viszony tényálladékát maga az állam teremti meg.” TÓTH, 1920. 523. 
323 VUTKOVICH, 1904. 171-172.  Nem tagadta, hogy az állampolgárságnak voltak olyan rendelkezései, 
amelyek a magánjogot érintették, de úgy vélte, hogy az államjogi, vagyis közjogi jellege volt az 
erısebb. 
324 BAINTNER, 1868. 114. 
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része.325 Az állampolgárság a közjog területére tartozó jogviszony, amelynek 

egyik oldalán az állam, mint a szuverenitás letéteményese állt.326 

 A nemzetállamok létrejötte mérföldkı volt az állampolgárság jogi 

megítélésének történetében. A polgári átalakulást megelızıen a honfiúság 

szabályait a magánjog körében találhatjuk meg. Az elnevezés megváltozása 

utalt arra a folyamatra, hogy az állam határozta meg az állampolgárság 

szabályait szuverenitásának keretei között. Mackó Mária szerint ennek a 

változásnak az volt az oka, hogy „más-más az adott történelmi helyzetben az 

állampolgárság megítélése, tényleges szabályozása, tartalmi vonásai.”327 

Közjogi jogviszonynak tartotta az állampolgárságot, mert a belsı jog 

szabályozási körébe tartozott.328 

Általánosan elfogadott tétel volt, hogy az állami tevékenységet 

szabályzó jogszabályok a közjog, míg a magánszemélyek cselekedeteit 

rendezı jogszabályok a magánjog körébe tartoztak. Ez nem jelentette azt, 

hogy nem voltak olyan jogviszonyok, amelyek mindkét jogot érintették volna. 

Moór Gyula tartalmilag vizsgálta, hogy mi tartozott a közjog körébe. 

Véleménye szerint, ha egy jogterület állami tevékenységet szabályozott, akkor 

feltétlenül a közjogba tartozott.329 Szontágh Vilmos szerint az alanyi ismérv 

alapján lehetett eldönteni, hogy az adott jog mire vonatkozott. Ez azt 

jelentette, hogy azt kellett megvizsgálni, hogy a jogviszony alanyaként állami 

szerv járt-e el az adott ügyben. Véleményem szerint ez az állampolgársági jog 

kapcsán teljes mértékben igazolható. 

 Az állami szerv természetesen magánjogot is alkalmazhatott. A közjog 

körébe tartozott az állami tevékenységet meghatározó jog.330 Szontágh szerint 

„egy bölcseleti adottsággal, egy szükségszerőséggel állunk szemben s a 

                                                 
325 PETRÉTEI, 2002. 214. Kállai az állampolgárságot az állami szuverenitás egyik fı összetevıjeként 
említette. KÁLLAI , 2005. 114. 
326 CSINK − RIXER, 2006. 55. 
327Rousseau-tól vezette le, hogy az állampolgárság a magánjog körébe tartozott. MACKÓ, 2005. 50. 
328 Nem felejtette el, hogy az állampolgársági jognak voltak nemzetközi jogi elemei, amelyeket 
nemzetközi szerzıdésekben is szabályozhattak. Uo. 50. A nemzetközi jog szabályainak a 
jelentıségére hívta fel a figyelmet Petrétei is. PETRÉTEI, 2002. 214. Szászy ismertette a nemzetközi 
szerzıdések megkötésével kapcsolatban kialakult gyakorlatot. SZÁSZY, 1932. 49-66.  
329 MOÓR, 1937. 1-44. Szontagh Vilmos gondolta tovább érvelését. Vö. SZONTAGH, 1938. 172-181. 
330 Ebben a tekintetben Szontagh elfogadta Moór meghatározását. SZONTÁGH, 1938. 174. 



 88 

probléma nem más, mint tételesjogi szinten kimutatni a kétféle jogszabály 

közötti differencia specifikát.”331 Moór szerint a magánjog és a közjog 

elnevezés helyett az állam joga és a magánosok joga kifejezést kellene 

használni.332 Ez azt jelentette, hogy az állam gyakorolta a hozzá kapcsolódó 

jogokat, amelynek következtében az így kialakult jogviszonyban az állam 

jogalanyként szerepelt. E jogviszony egyik oldalán mindig az állam áll. Az 

állampolgárság fogalmi elemébıl következett ez a meghatározás. Szontagh 

szerint a közjogi jogviszonyt nem befolyásolta, hogy az állam élt-e a 

lehetıséggel, hiszen az állam minden jogot alkalmazhatott, még a magánjogot 

is.333 Ezzel magyarázható, hogy az állampolgársági törvényben olyan 

magánjogi rendelkezéseket találhatunk, amelyeket az állam jutatott érvényre. 

A közjogi szabályokat következetesen úgy alkották meg, hogy az egyik 

jogalany mindig az állam, vagy annak valamelyik szerve volt. „Ha tehát a 

tárgyi jog valamely életviszonyt úgy szabályoz, hogy a jogviszony alanyául az 

államot (államszervet) teszi meg, úgy ez a szabály közjogi”.334 Az 

állampolgárság fogalmi elemeibıl kiindulva nem is lehetett vitás, hogy a 

honpolgárság szabályai a közjogba tartoztak. A hangsúly tehát azon volt, hogy 

ha a tárgyi jog egyik alanyának az államot jelöljük ki, mint az állampolgársági 

jogviszony esetében, akkor az közjoginak minısült. 

 Az állammal kapcsolatos életviszonyok rendezése mindig a közjog 

körébe tartozott. A jogviszonyok alanya a magánjog területén (szemben a 

közjoggal) nem volt konkretizálva. Ez igaz volt az állampolgárságot szabályzó 

1879. évi jogszabályra is, hiszen a jogviszony egy oldalán az állam szerepelt, 

akinek nevében a belügyminiszter, a horvát bán vagy kivételes esetben a király 

járt el, miután a törvényhatóságok elsı számú tisztviselıje (az alispán, a 

polgármester) az ügyet felterjesztette. 

 Szontagh egyetértett Moór azon kijelentésével, hogy a közjognak 

„tényálladékszerő” eleme, hogy jelen kellett lennie az állami cselekvésnek. Ez 

                                                 
331 Uo. 174. 
332 MOÓR, 1937. 23. 
333 SZONTAGH, 1938. 175. 
334 Ezt a logikai következtetést folytatva minden más magánjoginak minısült, amelynek alanya 
lehetett természetes személy és az állam is. Uo. 176. 
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volt a közjog conditio sine qua non része. Az állampolgárságot sem lehetett 

megszerezni vagy elveszíteni a magyar állam tevıleges magatartása nélkül. A 

belügyminiszternek alá kellett írnia a honosítási illetve az elbocsátási okiratot, 

amely elegendı volt ahhoz, hogy a jogviszonyt közjoginak lehessen mondani. 

 A tárgyi jog jelölte ki az államot a jogviszonyok alanyává, amelynek 

következtében minden egyes esetben közjogi jogviszonyról volt szó. Ez azt 

jelentette, hogy az állammal szemben álló fél jogi helyzete is közjogi 

karakterő lett. Ha megállapítható, hogy a „jogviszonyba az állam (államszerv) 

a tárgyi jog által van jogalanyként beállítva, akkor a jogviszonyt a maga 

egészében szabályzó jog szőkségképen közjog.”335 Ezen a helyzeten az sem 

változtatott, hogy az állam a magánjog területére tartozó cselekményt hajtott 

végre. Az állampolgárság esetében ilyen szabályok az örökbefogadás, a 

törvényesítés és a házasság volt. 

 A jogviszonyok alanyai tekintetében Kovács István kijelentette, hogy a 

közjog körébe tartozik minden olyan jogviszony, amelynek egyik oldalán a 

közhatalmi minıségükben eljáró állami szervek álltak, még akkor is, ha a 

másik oldalon magánszemélyek szerepeltek. Ezt a meghatározást „organikus”-

nak tekintette, hiszen az alanyok determinálták az adott jogviszony struktúráját 

és szerkezetét.336 

Meg kellett vizsgálni, hogy a közjogi jogviszonynak voltak-e 

magánjogi elemei? Kérdés, hogy az állampolgárság fennállása hatással 

lehetett-e egy személy magánjogi jogállására és a magánjogi cselekményei 

hatással lehettek-e az állampolgársági jogviszonyra?  

 Az állampolgárság alkotmányjogi jellege azt jelentette, hogy a 

honpolgárság megadását és elvesztését az adott állam határozta meg. Az állam 

szuverenitásából eredendıen az adott ország jogosult, hogy meghatározza az 

állampolgársági jog tartalmát. Ez azt jelentette, hogy az állam 

                                                 
335 Uo. 178. 
336 KOVÁCS, 1990. 1-2. Az alanyi oldal mellett fontos szerepet tulajdonított a jogviszonyok tárgyának 
és a ún. formális meghatározásoknak. Véleménye szerint a tárgyi megközelítés szempontjából a 
lényeg a közérdeken volt. A jogviszonyok formális ismertetı jegyei alatt az akarat-kijelentés módját, 
erejét és szankcióját értette. Az állampolgársági jogviszony tárgya az alkotmányjogra tartozott, 
amelyben „leginkább fejezıdik ki az adott állam önmagáról alkotott ethosza”. HARGITAI, 1996. 705. 
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meghatározhatta, hogy kit enged be az ország területére, kit ismer el magyar 

állampolgárnak és kinek az állampolgárságát szünteti meg. Ez a lehetıség az 

állam számára az abszolút monarchiákban volt a legnagyobb, hiszen az 

állampolgárságtól való megfosztást felhasználhatták a politikai ellenfelektıl 

való megszabadulásra.337 

 Az állampolgársági jog közjogi jellegével nem fért össze, hogy egy 

személy egyoldalú akaratnyilatkozatával honpolgárságot szerezzen vagy 

veszítsen el. „A közjog számtalan definíciója között egyet sem találunk, 

amelybıl levezethetı lenne, hogy egy személy egyoldalú akaratnyilvánításával 

közjogi jogviszony alanyává tegye magát.”338 Ezt azért sem lehetett elismerni, 

mert bárki egyoldalú akaratnyilatkozattal minden nap megváltoztathatta volna 

az állampolgárságát, amely az állampolgársági kötelezettségek kijátszását 

segítette volna elı. Ez fordítva is igaz volt, hiszen visszaléphetett volna a 

honpolgári kötelékbe, amikor az számára elınyökkel járt volna. Az 

állampolgárság teljes mértékben nem lehetett a személyes szabadság része, 

mert az emberek többsége születéssel szerezte meg a honpolgárságot. 339 Az 

állampolgárság és a szabad akarat összeegyeztethetı volt a tekintetben, hogy a 

külföldi személy eldönthette, hogy meg akarja-e szerezni az állampolgárságot 

vagy éppen ki akar-e lépni az adott állam kötelékébıl, amelyhez az állam 

közhatalmi aktusának is párosulnia kellett, amelynek következtében 

szükségesnek mutatkozott, hogy „szülessen egy olyan közhatalmi aktus, egy 

olyan engedély, amely az egyén és az állam közötti e közjogi viszony”-t 

rendezi.340 

 Az állampolgárságnak nem lehetett kihatása az érintett személy 

magánjogi jogállására, mert az állampolgársági jogviszony pusztán közjogi 

jellegő volt. Szamel Lajos elismerte, hogy ez az elv bizonyos tekintetben 

csorbát szenved. Ennek elsı esete a tulajdon, különösen az ingatlanszerzés 

volt. Az államok védelmezték a mezıgazdasági földterületet, és nem engedték, 

                                                 
337 SZAMEL, 1991. 333., Uı. 1990. 19-38. 
338 Uı. 1991. 333. 
339 Ebbıl a szempontból tejesen mindegy, hogy az állampolgárságot a ius sanguinis vagy a ius soli 
elve alapján szerezte meg. Uo. 334. 
340 Uo. 334. 
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hogy külföldiek tulajdonába kerülhessen. Ez a védelem az ipart is érintette, 

mert nem szerették volna, hogy a hazai vállalatok idegen állampolgárságú 

személyek kezébe kerüljenek. Ezen szabályok hátterében gazdaságpolitikai 

okok húzódtak meg. 

 A második eset az öröklési jog körébe tartozott, hiszen a külföldi 

állampolgárt kizárták az öröklésbıl. Legvégsı esetben az állam öröklési joga 

érvényesült. Ennél a szabálynál enyhébb volt az a megoldás, ha a külföldi 

örökölhetett ugyan, de az így szerzett vagyonát nem vihette külföldre. 

 Az adó, az illeték és vámügyi szabályok is különbséget tehettek az 

állampolgárok és az idegenek között, és ezzel közvetve érintették a magánjogi 

státuszt. Végezetül a munkajog szabályait úgy alakíthatták ki, hogy a 

külföldiek munkavállalását korlátozhatták vagy engedélyhez köthették. A 

külföldi személyt hátrányosan érinthette, hogy meghatározott idıre adták meg 

az engedélyt.341 

Az állampolgársági jogon belül a következı közjogi jellegő 

jogosítványokat nem gyakorolhatták az idegenek: nem szerezhettek 

nemességet, nem kaphattak egyházi javadalmat, nem rendelkeztek aktív és 

passzív választójoggal, nem lehetettek törvényhatósági bizottsági tagok, 

letelepülés nélkül nem lehettek községi választók, nem viselhettek állami és 

törvényhatósági tisztséget, nem lehetettek tagjai a magyar honvédségnek, nem 

hívhattak össze népgyőléseket. Nem állíthattak fel középiskolát, az országból 

ki lehetett utasítani az idegeneket, be kellett jelenteni községi letelepedési 

szándékot és a honosítást követıen tíz év elteltével lehetett a törvényhozás 

tagja.342 A magánjog is korlátozta a külföldiek jogait a következı területeken: 

házasság, gyámság, gondnokság, szegényjog, perjog, vadászat, 

„igérvényüzlet”, házaló kereskedés, oltalmi jog bejegyzése, szabadalmaztatás, 

kivándorlás közvetítése, zálogjog, szabadalmi ügyvivıi jogosítvány 

megszerzése, szellemi alkotások joga, a lakóhelyhez kapcsolódó jogok és a 

hitelszövetkezetek testületi tagsági joga.343 

                                                 
341 Az idegen jogaihoz: RÉCSI, 1861. 281-282. 
342 BOZÓKY, 1899. 300-301. 
343 Uo. 301-302. 
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 A legnagyobb közjogi vita az állampolgársági jog magánjogi 

következményeivel kapcsolatban alakult ki. Az egyik ilyen vitatott kérdés 

volt, hogy a házasságnak lehetett-e szerepe az állampolgársági jogban. Ha a 

válasz igen, akkor még az is kérdésként merült fel, hogy csak a férfi 

állampolgársága legyen a meghatározó vagy a viszonosság elve jusson 

feltétlenül érvényre a nemek között. Leginkább azért ellenezték a házasságot, 

mint állampolgárság megszerzésének és elvesztésének jogcímét, mert ez 

lehetıséget adhatott a névházasságok kötésére. Nem csak az állampolgárságot 

lehetett így megszerezni, hanem annak magánjogi következményei is voltak. 

Az elvesztés kapcsán azt az ellenérvet hozták fel, hogy elıfordulhat olyan 

szituáció, amelynek következtében valaki úgy veszíti el honosságát, hogy 

másikat nem szerzett, így hontalan lett. Hasonlóképp vita tárgyát képezte a 

szakirodalomban, hogy az utólagos házasságkötésnek, a szülıi elismerésnek 

lehetett-e az állampolgársági jogban ügydöntı szerepe. Ebben az esetben a 

felek összejátszásának lehetısége is felmerült. Az örökbefogadás szintén 

hasonló kérdéseket vetett fel.344 

 Ezek a cselekmények a magánjogba tartoztak. Szamel szerint a lényeg 

nem a jogába való besoroláson volt, hanem „hogy ezek a cselekmények az 

egyén szabadságszférájába és ezzel együtt rendelkezési szférájába tartoznak, s 

az államnak ezekbe közhatalmilag beavatkoznia nem szabad.”345 Az 

állampolgárság közjogi jellegével nem fért össze, ha olyan magánjogi ügyletet 

lehetett volna kötni, amelynek tárgya az állampolgárság megszerzése lett 

volna. Szamel szerint ehhez vészesen hasonlított, ha az állampolgárság 

megszerzését meghatározott összeg, díj lefizetéséhez kötötték. Ebben az 

esetben ez az összeg az állampolgárság áraként értelmezhetı. 

 Az állampolgárság közigazgatási jellege nem vitatott, hiszen az 

állampolgársági ügyek elintézése államigazgatási eljárásban történt. „Az 

                                                 
344 Winterholler Károly ügyében valószínősíteni lehetett, hogy színlelt örökbefogadási szerzıdésrıl 
volt szó, mert az örökbefogadás csak a belügyminiszter elutasító határozatát követın jött létre. MOL 
K 150. 1887. I. 10. 20159. jksz. 3186. apsz. 
345 SZAMEL, 1991. 336. Véleménye szerint az állam nem alkothatott olyan törvényeket, amellyel 
korlátozza a magyar állampolgárokat külföldivel kötendı házassági akaratukban, a szülıi jog 
gyakorlásában vagy az örökbefogadásban. 
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állampolgárság jogintézményének közjogi, illetve magánjogi jellege, s 

közelebbrıl az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének közjogi, 

illetve magánjogi cselekményekhez kötése szempontjából a magyar jogban 

következetességrıl, egyértelmő tradíciókról aligha beszélhetünk.”346 

 Meg kell vizsgálni, hogy az elsı állampolgársági törvényünk kapcsán 

milyen mértékben érvényesült a közjogi, illetve a magánjogi jelleg. A 

törvényesítés családjogi és nem közjogi természető volt, amely révén magyar 

állampolgárnak külföldi nıtıl született gyermeke magyar állampolgárságot 

szerzett. A házasság szintén a családjoghoz tartozott, amellyel egy idegen 

honosságú nı magyar állampolgárságot kapott.  

A honosítás belügyminiszteri okirattal vagy az államfı által kibocsátott 

oklevéllel történt. Ebben az esetben a közjogi jelleg nem vitatható. A kérelem 

alapján történı honosítás nem jelentett magánjogi elemet, mert nem lehetett 

elfogadni magánjogi értelemben vett ajánlatnak. A kérelem tárgya is közjogi 

jellegő volt. Nem volt jelentısége, hogy a belügyminiszter és az uralkodó 

aktusa közjogi jellegő volt. Az uralkodó cselekedetének alapja a királyi 

felségjog volt. A törvény szerint örökbefogadással nem lehetett 

állampolgárságot szerezni, de ez a magánjogi elem annyiban határozta meg az 

állampolgárság megszerzését, hogy az örökbefogadást kedvezményként 

értékelte. A családjogi aktust a jogszabály figyelembe vette a honosításnál. 

 Az állampolgárság elvesztésének vizsgálata is érdekes eredményekre 

vezet. Az elbocsátás érvényesen a belügyminiszter közjogi hozzájárulásával 

jöhetett létre. Ezért nevezte ezt az intézményt Szamel „negatív 

honosításnak”.347 A elbocsátási kérelmeket a belügyminiszter rendszerint 

teljesítette a törvényben elıírt feltételek mellett. Katonai szolgálat esetén a 

honvédelmi miniszter hozzájárulására is szükség volt. Ebben az esetben az 

állampolgárság közjogi jellege nem vitatható. A hatósági határozattal, 

közigazgatási aktussal történı állampolgárságtól való megfosztás esetében 

szintén kimutatható a közjog meghatározó szerepe. Erre a törvény szerint csak 

                                                 
346 Uo. 336. 
347 Uo. 337. 
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egyetlen esetben volt lehetıség, ha az illetı személy idegen állam szolgálatába 

lépett. Távollét által veszítette el magyar állampolgárságát az a személy, aki a 

törvény hatálybalépését követıen megszakítás nélkül tíz éven át külföldön 

tartózkodott. „A távollét puszta tényének állampolgárság elvesztési jogcímmé 

nyilvánítása a korabeli állampolgársági jogban a közjogi jelleg dominálására 

vall”.348 A törvényesítés nem csak a megszerzési, hanem az elvesztési 

jogcímek között is szerepelt a házassághoz hasonlóan. Az utóbbi esetben 

közömbös volt, hogy a magyar állampolgárságú nı külföldivel kötött 

házassága révén szerzett-e vagy sem állampolgárságot. Az eredetileg magyar 

honos nıt kérelemre vissza lehetett venni a magyar állampolgárok közé, ha 

özvegységre jutott, vagy ha elvált. Ebben az esetben a nı állampolgárságát 

magánjogi cselekménye következtében veszítette el, de annak visszaszerzése 

már közigazgatási útra tartozott, ha teljesítette a törvényi feltételeket. 

 Az állampolgársági jogban a közjogi és a magánjogi elemek különbözı 

mértékben keveredtek. A fentebbi példák alapján kiderült, hogy a közjogi 

jelleg uralta az állampolgársági jogviszonyt. „Ennek oka abban rejlik, hogy az 

állampolgárság törvényi szabályozásakor egymással konfliktusban álló elvek 

ütköznek egymással, s ezeket a konfliktusokat csak kompromisszumok árán” 

lehetett feloldani.349 Szamel Lajos állapította meg, hogy a közjogi elemek 

kizárólagosságának meghatározónak kellett lennie az állampolgársági jogban, 

mert kizárt, hogy egy személy magánjogi cselekedeteivel honpolgárságot 

szerezzen, úgy hogy ahhoz az érintett államnak semmi köze ne legyen. 

Véleményem szerint ez ellent mondott volna az állampolgárság fogalmának és 

az állam szuverenitásának.350 

A magánjogi elemek e jogviszony jogági besorolásán nem változtattak, 

hiszen az egyik oldalon mindig az állam szerepelt. A dogmatikai érvelést 

követıen megállapítható, hogy az állampolgársági jog a közjog körébe 

tartozott. 

                                                 
348 Ebben az esetben is a belügyminiszter döntött az állampolgárság megszőnésérıl. Uo. 338. 
349 Uo. 341. 
350 Uo. 342. 
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IV. Az állampolgársági jog alapelvei 

 

Az állampolgárság szabályozása kapcsán elkerülhetetlen annak tisztázása, 

hogy melyek azok az alapelvek, amelyek érvényesülhettek. Le kell szögezni, 

hogy az ismertetett alapelvek egyike sem jelent meg a maga tisztaságában a 

hazai állampolgársági jogban. Helyesen állapította meg Szamel Lajos, hogy az 

„állampolgársági jog minden államban a szabályozási elvekkel egybevetve 

kompromisszuális jog.”351 Érthetıvé válik ez a megállapítás, ha 

megvizsgáljuk, hogy e jogterület szabályozásakor milyen tényezık játszottak 

szerepet. 

 Az alapelvek a szabályok alkalmazását határozták meg, s amelyek az 

állampolgársági jog tekintetében fogalmaztak meg általános 

követelményeket.352  

 Az állampolgársági jog kodifikálása szoros összefüggésben volt az 

adott idıszak politikai rendszerével, a nemzetközi politikai viszonyokkal és a 

korabeli gazdasági helyzettel. A dualizmus államszervezetének kiépítése után 

kerülhetett sor az állampolgárság szabályozására. Véleményem szerint a 

törvény elveit, rendelkezéseit úgy kellett meghatározni, hogy az megfeleljen 

az 1867:XII. tc. és az 1868:XXX. tc. elıírásainak, biztosítva a kiegyezés 

következtében létrejött államszervezeti konstrukciót. A politika azonban nem 

csak ezt szerette volna elérni. Fıleg az ellenzéki képviselık nyomására úgy 

fogalmazták meg a jogszabályt, hogy a lehetı legkisebb közjogi kapcsolat 

állhasson fenn Ausztria és Magyarország között. A nemzetközi politikai 

helyzet figyelembevétele egyrészt a tényleges szabályok kialakításánál 

mutatkozott meg, amikor tekintettel kellett lenni más, európai országok 

szabályozására. Másrészt a nemzetközi szerzıdések révén lehetett rendezni 

azon kapcsolatokat, amelyek érintették az állampolgárságot. A gazdasági 

helyzet sem volt utolsó szempont, amelyet szem elıtt tartottak a jogi 

                                                 
351 SZAMEL, 1990. 38. 
352 FŐRÉSZ, 2007. 251. 
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szabályozásnál. E tekintetben elsısorban a kivándorlás megakadályozása volt 

a legfontosabb cél, amely a gazdaság nehéz helyzetbe kerülését 

eredményezhette.353 

 Szamel szerint az állampolgársági jog szabályait megszigoríthatták, 

újabb elvesztési jogcímeket vezethettek be, vagy éppen büntetı jellegő 

szankciókat építhettek be a törvény rendelkezései közé. Liberalizálni is 

lehetett a szabályozást, ha az állam érdeke (pl. gazdasági fellendülés 

elısegítése) azt kívánta. 

 Még egy fontos tényezıt kell megemlíteni, ez pedig a nemzetiségi 

kérdés, amely Magyarország kapcsán hatványozottan jelentkezett a vizsgált 

idıszakban. 

 Az állampolgársági jog elvei nem minden esetben jelentek meg 

kifejezetten a rendelkezésekben, amelynek az volt az oka, hogy az 

állampolgársági jogszabály keretjellegő volt. Szamel szerint az „ördög a 

részletekben, a rendeleti végrehajtási joganyagban” volt elrejtve.354 Az 

állampolgársági jogban érvényesülı alapelvek közül e fejezetben a ius soli és 

a ius sanguinis elvét vizsgáljuk meg részletesebben, amelyek minden ország 

állampolgársági jogában megtalálhatók.355 

 

 

 

 

                                                 
353 A dualizmus társadalmának demográfiai átalakulásához: KATUS, 1879. 1119-1134., FÓNAGY, 
2001. 157-158. „Az eladósodás veszélye a Damoklész kardjaként függött a törpebirtokos parasztság 
feje fölött.” SZILI , 1995. 106-107. Neményi Bertalan a kivándorlás legfıbb okát a földhiányban látta. 
NEMÉNYI, 1911. 25-29. A mélyebb okokat keresve elsısorban a hitbizományi birtokrendszert kell 
megvizsgálni. Földes Béla szerint e jogintézmény a korábbinál nagyobb szerepet kapott. FÖLDES, 
1894. 42. A kivándorlás történetéhez: MARCZALI, 1907. 303., GAÁL , 1907., THIRRING, 1904. 206.  
354 SZAMEL, 1990. 39. 
355 Szamel szerint az európai államok többsége a ius sanguinis elvét fogadta el elsıdlegesen. Az 
angolszász jogrendszerben a helyzet fordított volt. A ius soli elvének merev alkalmazása a család 
állampolgári egységének a megbontásához vezethetett. SZAMEL, 1972. 181-182. Ugyanezen a 
véleményen volt Bajáki Veronika is. A ius soli elvének érvényesülésére példaként Brazíliát és 
Argentínát hozta fel. BAJÁKI, 1976. 132. Hargitai szerint is a ius soli elve a common law rendszerében 
nyert elsıdleges alkalmazást és terjedt el a latin-amerikai államokban. HARGITAI, 1996. 706. FŐRÉSZ, 
2007. 252., KÁLLAI , 2005. 114. Fahrmeir ismertette a ius sanguinis elvének érvényesülését és 
bevezetését Németországban. FAHRMEIR, 1997. 721. Jahrreiss is bemutatta a ius sanguinus rendszerét. 
JAHRREISS, 1930. 41. 
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1. A ius sanguinis elve 

 

Az állampolgársági tárgyi jog huzamosabb ideje alkalmazza a ius sanguinis 

elvét.356 A vérségi vagy leszármazás elvnek a lényege az, hogy a gyermekek a 

felmenıik, szüleik állampolgárságát szerzik meg, tekintet nélkül arra, hogy 

melyik állam területén születtek.357 E meghatározás szerint a ius sanguinis 

elvének következetes érvényesítésének nem volt akadálya. Ez az elv általában 

a ius soli elvével kombinálva jelentkezett.358 Ez azt jelentette, hogy a legtöbb 

országban két alapelv nem érvényesült tisztán, kisegítı jelleggel igénybe 

vehették a másikat.359 A két elv együttes alkalmazása következtében 

Csizmadia szerint kettıs állampolgárság jöhetett létre.360 

 Főrész Klára szerint a ius sanguinis elve biztosította az állampolgárság 

átörökíthetésének elvét. A gyermek az apa (ius sanguinis a patre), vagy anya 

(ius sanguinis a matre), vagy esetleg mindkét szülı állampolgárságát 

megszerezhette a születés tényével, ex lege kapta meg az állampolgárságot. 

Véleménye szerint a gyermek állampolgárságát keletkeztetı jogcím a szuverén 

hatalom korlátját is képezte. „A leszármazás elve alapján, ex lege keletkezı 

állampolgárság ugyanakkor nemcsak az állampolgárság folyamatos 

utánpótlását, hanem a vérségi kapcsolatból következıen a nemzeti 

összetartozás erısítését biztosítja.”361 Hargitai szerint ezen elv alkalmazása 

következtében az állampolgárság generációkról generációkra öröklıdött, 

amelynek következtében az országok az állampolgársági kötelék fennállását 

gyakran regisztrációhoz vagy esetleg belföldön való tartózkodáshoz 

köthették.362 

                                                 
356 A magyar alkotmányjog is ezt az elvet alkalmazta elsıdlegesen. SZITA , 1993. 347., HORVÁTH, 
1894. 122., KISTELETKI, 2000./b. 41-51., RÓZSÁS, 2005. 153. 
357 PETRÉTEI, 2002. 215. Ugyanezen a szabályokat ismertetette Sári János. SÁRI, 1987. 57., LADIK  
1932. 11., FERDINÁNDY, 1902. 238-239., KMETY, 1911. 74., BALOGH, 1901. 76.  
358 SZAMEL, 1972. 181-182. A ius soli és a ius sangiunis elvének érvényesüléséhez: KUTSCHER, 1897. 
12-13. Ádám is ismertette a két alapelv lényegét. ÁDÁM , 1990. 99. 
359 Ezt a hontalanság elkerülése érdekében alkalmazták. KÁLLAI , 2005. 114. 
360 CSIZMADIA , 1947. 24. 
361 FŐRÉSZ, 2007. 252. Hargitai szerint is voltak olyan államok, amelyek e két elvet kombinálva 
alkalmazták. HARGITAI, 1996. 706. 
362 Uo. 706. 
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 Ezt az elvet kellett érvényesíteni akkor is, ha magyar állampolgárságú 

nı törvénytelen gyermekérıl volt szó.363 Külföldön történı születés esetén is 

ez az elv került alkalmazásra.364 Korbuly szerint a törvényesítésen 

(legitimation) alapuló állampolgárságnak is ez volt az alapja. Ezt az elvet 

nevezte Kállai a születés (necesitas) elvének.365 

Vutkovics szerint az „állampolgárságnak leszármazáson sarkalló 

megállapítása a legtermészetesebb alapja” e jogviszony rendezésének.366 

Véleménye szerint a leszármazás elvének az volt az elınye a ius soli-val 

szemben, hogy az állampolgárság megállapítása nem a véletlentıl függött. Az 

elsı állampolgársági törvényünkben elsıdlegesen a ius sanguinis elve 

érvényesült, ezt nevezte más néven filiation-nak.367 

 Ez az elv nem volt tekintettel a születési helyre. Az állampolgárságot a 

gyermek már a születés pillanatában ipso facto megszerezte. Az 

állampolgársági anyagokban feltüntették az állampolgárság megszerzésének a 

jogcímét, amelyek közül legtöbbször a leszármazás szerepelt.368 „És valóban a 

származás nem csak legtermészetesebb, hanem személyes kötelék is, mely 

egyeseket egy bizonyos államhoz főz, s mely ennél fogva a belföldi 
                                                 
363 MOLNÁR, 1929. 104., KORBULY, 1874. 220-221., HORVÁTH, 1894. 122., FERDINÁNDY, 1902. 239. 
364 EÖTTEVÉNYI, 1911. 62. 
365 KÁLLAI , 2005. 114. 
366 VUTKOVICH, 1904. 177. 
367 Uo. 177-178. Hajas szerint is ezt az elvet követte elsıdlegesen az 1879:L. törvénycikk. HAJAS, 
2005. 265. 
368 Adler Gyula ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 1796. jksz. 1796. apsz., Kohn Lipót ügye: MOL K 
150. 1884. I. 10. 19424. jksz. 1741. apsz., Neumark Adolf ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 23617. 
jksz. 3806. apsz., Peiger Hihály ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 34689. jksz. 927. apsz., Eder Károly 
ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 13339. jksz. 3184. apsz., Ozoróczy Gyula ügye: MOL K 150. 1884. I. 
10. 2851. jksz. 2851. apsz., Straff Jakab ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 1910. jksz. 190. apsz., 
Gyermek Miklós ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 28000. jksz. 2174. apsz., Buckholczer József ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 1728. jksz. 1728. apsz., Kapovitz Bernát ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 
15094. jksz. 10538. apsz., Suztner Ferenc ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 29271. jksz. 563. apsz., 
Kratochvill Miklós ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 57431. jksz. 1636. apsz., Kohn Sándor ügye: MOL 
K 150. 1885. I. 10. 608. jksz. 608. apsz., Lichtblau Alajos ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 17429. jksz. 
1018. apsz., Pere Mór ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 62554. jksz. 1014. apsz., Stern Gyula ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 25425. jksz. 2422. apsz., Pasku Radu ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 34751. 
jksz. 3105. apsz., Planer Jenı ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 2782. jksz. 2782. apsz., Weiter József 
ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 6284. jksz. 2660. apsz., Kári Izidor ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 
11275. jksz. 3518. apsz., Grosinger József ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 601. jksz. 601. apsz., 
Hecksch Izodor ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 39171. jksz. 620. apsz., Jovanovics Athanász ügye: 
MOL K 150. 1886. I. 10. 13340. jksz. 87. apsz., Volf Adolf ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 17533. 
jksz. 2260. apsz., Hammerschiedt József ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 48556. jksz. 4540. apsz., 
Stern Dávid ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 23584. jksz. 1304. apsz., Springer Károly ügye: MOL K 
150. 1884. I. 10. 6745. jksz. 980. apsz., Walentich Lajos ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 12238. jksz. 
1864. apsz. 
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állampolgároktól vagy, ami mindegy, egy bizonyos államot alkotó nép 

tagjaitól bár külföldön született egyéneket is ezen, a származásban nyilvánuló 

személyes kapcsolat folytán, születésük percétıl kezdve honfiakká, 

állampolgárokká teszi.”369 

  

2. A ius soli elve 

 

A ius soli elve alakult ki történetileg késıbb, mert az állampolgárság 

szempontjából fontos hőséget és lekötelezettséget az adott területen való 

születéshez kapcsolták.370 A gyermekek a ius soli elve alapján a születési hely 

állampolgárságát szerezték meg, tekintet nélkül szüleik állampolgárságára. Ezt 

nevezték a területiség elvének az állampolgársági jogban.371 Ez az elv 

általában subsidiarius jelleggel érvényesült a ius sanguinis elve mellett. Abban 

az esetben, ha a szülık állampolgárságát nem lehetett megállapítani, kisegítı 

jelleggel a ius soli elvét alkalmazták, hogy elkerüljék, megakadályozzák a 

hontalanság kialakulását.372 Ez volt az állam területén történt születés tényéhez 

kötött rendszer. A ius soli és a szuverenitás elve szorosan kapcsolódik 

egymáshoz.373 

 Ezt támasztotta alá, hogy magyar állampolgároknak (vélelmezett 

honosoknak) tekintették azokat a személyeket, akiknek az állampolgárságát az 

elızı elv alapján nem lehetett megállapítani, míg eredeti állampolgárságát be 

nem bizonyították. Ide tartoztak azok a személyek, akiket, mint lelenceket 

találtak az ország területén.374 Ebben az esetben a ius soli elsıdleges jelleggel 

                                                 
369 KORBULY, 1874. 220. 
370 HARGITAI, 1996. 706. Kerber ismertette a ius soli elvének érvényesülését. KERBER, 1997. 834. 
371 PETRÉTEI, 2002. 215. Ugyanezen a rendelkezéseket ismertetette Sári János.  SÁRI, 1987. 57. 
372 SZAMEL, 1972. 182. Főrész Klára a ius soli kiegészítı elvként való alkalmazására hívta fel a 
figyelmet. FŐRÉSZ, 2007. 252. 
373 Főrész szerint ezt az elvet leginkább az ún. befogadó államok alkalmazták, amelyek így alakították 
ki saját állampolgárságukat. Uo. 252. Hargitai is ugyan ezen okra hívta fel a figyelmet. HARGITAI, 
1996. 706. A Territorialprinzip érvényesüléséhez: GIESE, 1930. 6., WALDECKER, 1926. 48., 
KOELLREUTTER, 1930. 76., EMMERICH, 1909. 10. A ius soli elvének érvényesüléséhez: STEIN, 1993. 
151. 
374 A belügyi anyagokban ritkán fordult elı, hogy lelencekrıl lett volna szó. (Reich) Artbauer Jenıt a 
nógrádi alispán lelencnek titulálta, akinek édesanya illetıségét szerették volna kideríteni. Kérdésként 
merült fel az ügyben a törvényesítés lehetısége. MOL K 150. 1879. M. 9. 13772. jksz. Alapszám nem 
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érvényesült.375 Ez az elv Vutkovich szerint az állampolgárság megállapításánál 

szilárd alapot jelenthetett.376 A területiség mellett ebben az esetben a szülık 

állampolgárságának nem volt szerepe.377 

 Az így szerzett állampolgárság azon alapult, hogy a szülık honosságát 

nem lehetett kideríteni, vagy kilétük ismeretlen volt. Ebben az esetben 

vélelmezték, hogy az adott ország állampolgárai lehettek a felmenık. Az ilyen 

feltételek mellett talált személy a ius soli alapján szerezte meg az 

állampolgárságot, amely megdönthetı vélelmet jelentett.378 Ez a vélelem 

mindaddig fennállt, amíg idegen honosságát be nem bizonyították.379 Ez az elv 

nem volt tekintettel a származásra, amelynek következtében Korbuly elavult 

szabályozásnak tartotta.380 

A ius sanguinis és a ius soli elve nem az egész állampolgársági jog 

területén érvénysülı alapelv volt, hiszen csak a születéssel történı 

honosságszerzést érintette. Helyes Szamel megállapítása, hogy „nem is lehet 

ezeket az állampolgárságra vonatkozó összes jogszabályok alapelveiként 

kezelni s nem szolgálhatnak az állampolgárság megszerzése és elvesztése 

jogcímei kategorizálásának alapjául sem.”381 Ilyen alapelvek voltak még pl. az 

állampolgárság egységességének az elve, a kettıs állampolgárság tilalma, a 

hontalanság kiküszöbölése és a visszaható hatály tilalma, amelyek az értekezés 

egyes fejezeteiben kerülnek bemutatásra. 

                                                                                                                                          
található. Az ügy kapcsán: MOL K 150. 1879. M. 9. 29318. jksz. 13772. apsz., MOL K 150. 1879. M. 
9. 40878. jksz. 13772. apsz., MOL K 150. 1880. M. 9. 34142. jksz. 15905. apsz.,  
375 A törvény szövege ezen a helyen pontatlan volt, mert szerinte azok is a vélelmezett honosok körébe 
tartoztak, akik „a magyar korona területén születtek”. Ezen a szabály csak annyiban érvényesülhetett, 
ha a szülık állampolgársága ismeretlen volt, mert ellenkezı esetben a ius sanguinis elve határozta 
meg az állampolgárságot. MOLNÁR, 1929. 104. Vö. VUTKOVICH, 1904. 178. Ugyanezen véleményen 
volt: EÖTTEVÉNYI, 1911. 62., KORBULY, 1874. 221., KISS, 1886. 149., BALOGH, 1901. 76.  
376 VUTKOVICH, 1904. 178. Vutkovich szerint a régi germán és a frank jogban fejlıdött ki a ius soli 
(Prinzip der Territorialität) elve. 
377 KÁLLAI , 2005. 114. 
378 PETRÉTEI, 2002. 215. 
379 SZITA , 1993. 347. Ugyanezen a véleményen volt: SZAMEL, 1953. 168., FERDINÁNDY, 1902. 239. 
380 Korbuly szerint a ius soli elvét életben tartó országokban (pl. USA) is csak módosítások révén 
maradt használatban. KORBULY, 1874. 220. A francia jogban is érvényesült a ius soli elve. Brubaker 
ezt ideológiai és politikai okokkal indokolta. BRUBAKER, 1992. 85. A témához: WELLS, 1995. 145., 
HARGREAVES, 1995. 31. 
381 SZAMEL, 1972. 182. 
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V. Az állampolgársági jog hatálya 

 

1. Az állampolgársági jogviszony idıbeli hatálya 

 

Az állampolgársági jog tartós kötelék, amely azt jelentette, hogy a születéssel 

szerzett állampolgárság általában a halálig tartott. Kivételes esetben a kezdı 

idıpontja a honosság megszerzése volt, amely a törvényben rögzített jogcímek 

valamelyikével történhetett. Természetesen megszőnhetett a magyar 

állampolgárság a törvényben felsorolt esetekben. 

 Megállapítható, hogy az állampolgársági jogviszony határozatlan 

idıtartalmú volt, amely nem jelentett feltétlenül végleges jogviszonyt. 

Gondolva itt az elıbb említett okokra, hiszen az állampolgársági jogviszonyt 

meg lehetett szüntetni. Mindaddig fennállt ez a jogviszony, míg a törvényben 

rögzített illetékes szerv mondta ki megszőnését.382 

 A honosítási okiraton mindig szerepelt az eskü letételének a napja, mert 

az egyben az állampolgársági jogviszony kezdı idıpontját is jelentette. 

Freimann Ede ügyében kiállított okiraton a következı megjegyzés található: 

„az okirat hatályát veszti, ha a honosított a törvényben elıírt állampolgári 

esküt az annak letétele végett történt idézés kézbesítésétıl számítandó egy év 

alatt le nem tette.”383 A kivándorlás esetén a kiköltözés napját kellett az 

                                                 
382 BAJÁKI, 1976. 129. 
383 Freimann esküjének idıpontját rávezették a honosítási okiratra. MOL K 150. 1888. I. 10. 19935. 
jksz. 1902. apsz. Ugyanez a megkötés található meg Drezler József okiratán. MOL K 150. 1884. I. 10. 
61527. jksz. 38746. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 1885. I. 10. 34530. jksz. 30. apsz., 
MOL K 150. 1885. I. 10. 29478. jksz. 30. apsz. Ebersberg Ottokár Ferencz esetében két hónapos 
határidı szerepelt az iraton, amelyet a belügyminiszter 1873-ban állított ki. MOL K 150. 1873. M. 9. 
43540. jksz. 40092. apsz., MOL K 150. 1881. I. 10. 15779. jksz. 10436. apsz., MOL K 150. 1882. I. 
10. 2459. jksz. 2459. apsz. Tarray Karinger Valter Ede ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 21397. jksz. 
5002. apsz., Schwarcz Frigyes ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 11387. jksz. 1664. apsz., Fritz János 
ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 1662. jksz. 1662. apsz., Schilhavi Lipót ügye: MOL K 150. 1887. I. 
10. 4719. jksz. 4719. apsz., Zielinski Ferenc ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 13127. jksz. 4740. apsz. 
Az egyéves határidı szerepelt a honosítási okiratokon. Sönser Nándor honosítási ügye. MOL K 150. 
1886. I. 10. 930. jksz. 930. apsz., MOL K 150. 1885. I. 10. 67054. jksz. 63299. apsz., Dedák Károly 
honosítási ügye. Az eskü letételének helyét a községi illetıség határozta meg. MOL K 150. 1889. I. 
10. 32614. jksz. 1427. apsz. Dedák Károly honosítási okirata: MOL K 150. 1889. I. 10. 25983. jksz. 
1427. apsz. A kézbesítés és az eskütétel napját mindig feltüntették a honosítási iratokon. Gross Mór 
ügye. MOL K 150. 1885. I. 10. 107. jksz. 107. apsz. 
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iratokon rögzíteni, amely az állampolgárság megszőnését jelentette.384 

Elıfordulhatott, hogy a kérelmezı az ügyintézés ideje alatt halt meg, amely 

érintette a hozzátartozók állampolgárságát.385 

 

2. Az állampolgársági jogviszony személyi hatálya 

 

Az állam hatalma kiterjedt az állam terültén élı lakosokra, amelynek 

következtében meg kellett különböztetni az állam tényleges lakosságát a jogi 

értelemben vett népességtıl. A tényleges lakosság alatt azokat a személyeket 

értették, akik egy adott idıpontban az ország határain belül tartózkodtak. Ezek 

a személyek többségükben magyar állampolgárok voltak, de lehettek 

külföldiek és olyan személyek, akiknek az állampolgársága tisztázatlan volt. 

Az utóbbi csoportba tartoztak a kétes vagy vitás állampolgárságú és a hontalan 

személyek. 

 A jogi értelemben vett lakosságon tulajdonképpen a magyar 

állampolgárokat értették. Ebben az esetben a magyar állampolgárok 

tartózkodási helye irreleváns volt, hiszen a magyar állam hatalma alatt álltak 

azok az állampolgárok is, akik nem tartózkodnak az ország területén (pl. 

diplomaták). „Ezek szerint nem mindenki magyar állampolgár, aki az ország 

területén tartózkodik, de nem mindenki külföldi, aki Magyarország állam 

területén kívül él.”386 Az állam hatalma kiterjedt a külföldön tartózkodó 

állampolgáraira és az országban lévı idegenekre. Az elsı estben a jogalapot az 

állampolgársági jogviszony szolgáltatta, míg utóbbi esetben a területi 

felségjog elve. A magyar állam területérıl magyar állampolgárt nem lehetett 

kiutasítani és nem lehetett kiadni idegen államnak.387 

 A személyi hatály keretében kell megemlíteni, hogy a családfı 

honosítása vagy kivándorlása következtében elnyert elbocsátása kiterjedt a 

                                                 
384 Kurzweil Samu ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 60686. jksz. 3208. apsz., Ninik György ügye: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 3705. jksz. 3705. apsz. Ninik György elbocsátási okirata: MOL K 150. 
1883. I. 10. 7563. jksz. 14897. apsz. 
385 Petricich András idıközben meghalt, de az özvegy ragaszkodott a honosításhoz. MOL K 150. 
1883. I. 10. 12125. jksz. 281. apsz. Az ügy kapcsán: MOL K 150. 1888. I. 10. 281. jksz. 281. apsz. 
386 BAJÁKI. 1976. 130. 
387 MOLNÁR, 1929. 102. 
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kiskorú gyermekére és feleségére is. Az állampolgársági okiratokon ezen 

adatokat pontosan feltüntették.388 

 

3. Az állampolgársági jogviszony területi hatálya 

 

A törvény kimondta, hogy a magyar korona országaiban az állampolgárság 

egy és ugyanaz. Ez az alapelv fontos volt, amelynek következtében meg 

kellett vizsgálni az ország pontos területét. Közjogi szempontból lényeges, 

hogy melyek voltak azok a földrajzi területek, amelyek a magyar koronához 

tartoztak a törvény hatálybalépése után?  

                                                 
388 A következı ügyekben a családfı állampolgárságában bekövetkezett változás kiterjedt a feleségére 
és a gyermekeire. Stampf Alajos ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 1850. jksz. 1850. apsz., Bruder 
Miksa ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 35748. jksz. 1869. apsz., Posch Ferenc ügye: MOL K 150. 
1884. I. 10. 1881. jksz. 1881. apsz., Fedriad Salamon ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 10440. jksz. 
1130. apsz., Guttmann Lipót ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 27240. jksz. 792. apsz., Zackó Ferenc 
ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 3785. jksz. 858. apsz., Wessely Károly ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 
14537. jksz. 1099. apsz., Milla Károly ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 28617. jksz. 1446. apsz., 
Gologán Marin Vasziliéj ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 4144. jksz. 1594. apsz., Trukosits Mátyás 
ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 2449. jksz. 2449. apsz., Roth Károly ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 
14855. jksz. 502. apsz., Matzner Mayer ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 49115. jksz. 1233. apsz., 
Litter András ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 28130. jksz. 1233. apsz., Geizinger Sámuel ügye: MOL 
K 150. 1880. I. 10. 50848. jksz. 39046. apsz., Hornyacsek Miklós József ügye: MOL K 150. 1880. I. 
10. 46125. jksz. 39837. apsz., Ziniel József ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 46762. jksz. 35725. apsz., 
Kraus Gyula ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 22241. jksz. 4571. apsz., Jovanovic János ügye: MOL K 
150. 1887. I. 10. 28123. jksz. 3825. apsz., Biau Adolf ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 77730. jksz. 
3990. apsz., Freund Hermann ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 31500. jksz. 4230. apsz., Wallfisch 
Gyula ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 21644. jksz. 1409. apsz., Jelinek József ügye: MOL K 150. 
1889. I. 10. 49793. jksz. 1561. apsz., Latter Jakab ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 35819. jksz. 2259. 
apsz., Dvorán János ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 22921. jksz. 1187. apsz., Schik Adolf ügye: MOL 
K 150. 1884. I. 10. 51490. jksz. 118. apsz., Kreilsheim Simon ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 14241. 
jksz. 1230. apsz., Cservenka Albin ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 1189. jksz. 1189. apsz., 
Weiselmann Lipót ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 26. jksz. 26. apsz., Schnitzler Ferencz ügye: MOL 
K 150. 1884. I. 10. 37608. jksz. 369. apsz., Hutbauer Bernát ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 75470. 
jksz. 56473. apsz., Curant József ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 37413. jksz. 564. apsz., Rumpler 
József ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 1087. jksz. 1087. apsz., Sander Móricz ügye: MOL K 150. 
1886. I. 10. 585. jksz. 585. apsz., Blau Zsigmond ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 38590. jksz. 1094. 
apsz., Hinschler Lipót ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 3013. jksz. 3013. apsz., Todoreán János 
Zakariás ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 44501. jksz. 2779. apsz., Kohn Lipót ügye: MOL K 150. 
1883. I. 10. 71815. jksz. 65608. apsz., Kohn Adolf ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 1778. jksz. 1778. 
apsz., Bányász Károly ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 18345. jksz. 1888. apsz., Steinitz Henrik ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 1991. jksz. 1991. apsz., Konarik József ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 
2172. jksz. 2172. apsz., Weisz Gyula ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 11338. jksz. 2462. apsz., Krumni 
Vilmos ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 2555. jksz. 2555. apsz., Stuckheil Emil ügye: MOL K 150. 
1885. I. 10. 1727. jksz. 1727. apsz., Gyırfi Ignácz ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 6662. jksz. 1170. 
apsz., Veber Ferenc ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 5694. jksz. 1590. apsz., Schnitzer Salamon ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 286. jksz. 286. apsz., Králik András ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 14080. 
jksz. 302. apsz., Gruber Simon ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 564. jksz. 564. apsz., Seidner Fülöp 
ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 583. jksz. 583. apsz., Wiss Móricz ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 
632. jksz. 632. apsz. 
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 Az államterület azt a földrészt jelentette, amelyen az adott ország 

fıhatalma érvényesült. Ez adta meg egyben a szuverenitás határát (területi 

felségjog). Ezen a területen mindenki alávetetten élt az állam hatalmával 

szemben, függetlenül attól, hogy az adott földterület kinek a magánjogi 

tulajdonában volt. Ez a szabály vonatkozott a külföldiekre is, akik nem voltak 

az adott ország állampolgárai.389 

A magyar államterület a magyar szent korona területét jelentette. Ez a 

terület koronként változó volt, kisebb-nagyobb autonómiával rendelkezı 

részekbıl állt az anyaország mellett. Voltak területek, amelyek csak 

idılegesen voltak hazánkhoz csatolva. „A magyar szent korona azonban 

igényérıl ilyenkor sem mondott le, jogát, ha csak virtualiter is, fenntartotta, s e 

területek legnagyobb része az idık változásával a szent korona tényleges 

hatalma alá vissza is került.”390 Tomcsányihoz hasonlóan Nagy Ernı is az 

adott terület fölött gyakorolható államhatalmat tartotta a legfontosabb fogalmi 

elemnek. Megkülönböztette az anyaterületet, amely tekintetében az 

állampolgársági jog hatályát nem lehetett megkérdıjelezni és ettıl elkülönítve 

tárgyalta a kivált részeket.391 Ez utóbbi esetben tisztázni kellett, hogy mely 

terültek tartoztak közjogilag a magyar koronához, azaz mely részekre 

vonatkozott az állampolgársági törvény területi hatálya.  

Elsıként Erdélyrıl kell beszélni, amely 1848 után külön korona ország 

(Kronland) lett. Az uniót az 1868:XLIII. tc. állította helyre.392 Partium-ot 

(Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és Kıvár vidékét) 1861-ben 

                                                 
389 A szabály alól kivételt jelentettek a területenkívüliséget (exterritorialitást) élvezı személyek. Egy 
adott állam területét a szakirodalom általában országként definiálja. Azt azonban meg kell jegyezni, 
hogy bizonyos esetekben az ország megjelölés nem jelentette még a területi felségjog gyakorlását. 
Külön államot nem alkotó területeket pl. Horvátországot is gyakran országnak nevezték. TOMCSÁNYI, 
1940. 114. Az államok területének kialakulásához: FERENCZY, 1905. 24-25. Az exterritorialitás 
alapján bizonyos személyeket kivontak az állam joghatósága alól. Ilyenek voltak például az 
uralkodók, a diplomaták és hozzátartozóik. NAGY, 1907. 43-45. Concha nem értett egyet Nagy Ernı 
államterületi-fogalmával, mert az uralkodást nem emelte ki, és szerinte az adott terület fıhatalmi 
alávetettségével egy új fogalmat hozott létre. CONCHA, 1928./e 572. E tanulmányát Nagy Ernı 
tankönyvének bírálatára írta viszontválaszként. 
390 TOMCSÁNYI, 1940. 115. 
391 NAGY, 1907. 46. 
392 TOMCSÁNYI, 1940. 118., NAGY, 1907. 49. 
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visszacsatolták az anyaországhoz, amelyet egy királyi rendelettel kiküldött 

bizottság hajtott végre.393 

Külön kell szólni a katonai határırvidékrıl. Polgárosítása, vagyis a 

rendes közigazgatási rendszerbe történı beillesztése az országgyőlés sürgetése 

mellett csak a 19. század második felében történt meg.394 Ez a folyamat 1871-

ben indult el, és végleges befejezése csak 1882-ben a XL. törvénycikkel 

történt meg.395 

A magyar koronához tartoztak még azok a terültek, amelyeket hódítás 

révén szereztek meg uralkodóink. Ezen belül Nagy Ernı különbséget tett 

aszerint, hogy az anyaországgal állami kapcsolatra léptek-e vagy sem. A 

szakirodalom azokat az országokat, amelyek között a viszony hőbéri jellegő 

volt, a korona hőbéres országainak nevezte: Ráma (Bosznia, Bosnyákország), 

Szerbia, Bulgária, Kumánia (Románia, Moldva- és Oláhország), Halicsország 

(Galicia) és Lodoméria.396 Ezek a területek megtartották különállóságukat, de 

adót fizettek és a fejedelmüket a magyar király erısítette meg. Katonai 

támogatást nyújtottak háború idején, ha szükség volt rá. Mohács után ezek a 

területek török fennhatóság alá kerültek.397 A fentebbi törekvést támasztotta 

alá az 1867. évi királyi hitlevél 3. §-a.398  

A berlini kongresszus 1878-ban Romániát és Szerbiát független 

államnak ismerte el. Bulgáriát a török hatalom alá helyzeték.399 E fentebb 

felsorolt területek közül Bosznia területét sikerült visszaszerezni 1878-ban és 

                                                 
393 NAGY, 1907. 51. 
394 III. Károly és Mária Terézia alatt létrehozott és átalakított Temesi Bánság és a szerb Vajdaság a 
neoabszolutizmus ideje alatt külön koronatartományként szerepelt, amelyeket 1860-ban szüntettek 
meg. TOMCSÁNYI, 1940. 118. Az Októberi Diplomával e területek egy részét az anyaországhoz 
csatolták, kivéve Szerém megye rumai és illokai járását, amelyeket Szlavóniának adtak. NAGY, 1907. 
52. 
395 A sajátos jogállását csak a pénzügyi igazgatás terén ırizte meg, amelyet az 1885:XXIV. és az 
1898:XII. tc. szüntetett meg. Külön kell megemlíteni Sichelburg kerületét és Marienthal községét, 
amelyre a Krajna hercegség tartott igényt. A határırvidék polgárosításával együtt az osztrák magyar 
határt is szabályozni kellett volna, amelyre nem került sor. E terültek igazgatását ideiglenesen a bánra 
bízták (1872:IV. tc.). NAGY, 1907. 54. Heka ismertette a báni méltóságot és jogkörének alakulását. 
HEKA, 2000. 128-187., Uı. 2004/b. 176-184.  
396 NAGY, 1907. 55. Tomcsányi is használta a „hőbéres” kifejezést. TOMCSÁNYI, 1940. 119. 
397 Ezt szabályozta a Berlini Szerzıdés (1879:VII. tc.). TOMCSÁNYI, 1940. 119. A berlini 
kongresszuson egyeztek bele Bosznia-Hercegovina megszállásába. HEKA, 2002. 100. 
398 A koronázási szertartás közben ezen a területek címereit és zászlóit a király elıtt vitték. 
TOMCSÁNYI, 1940. 119. 
399 NAGY, 1907. 56. A hőbéri jellegő terültekrıl bıvebben: Uı. 57-58. 
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késıbb (1908-ban) annektálni.400 A társországok területén voltak érvényben 

azok a jogszabályok, amelyeket e területek valamely arra felhatalmazott 

szerve alkotott meg.401 

Kálmán királyunk szerezte meg Fiume területét, amelyet Mária Terézia 

1779-ben kiadott alkotmánylevelében a magyar koronához csatolt (Separatum 

corpus sacrae regni coronae adnexum). Az 1868:XXX. tc. is elismerte, hogy 

Fiume a magyar királysághoz tartozik.402 

A horvát-szlavón területek szintén a magyar korona részét képezték. 

Horvátországot 1848 után koronatartományként szervezték át. Az 

alkotmányos rend helyreállítását követıen mindkét fél külön országos 

(regnikoláris) bizottságot küldött ki, hogy a függıben lévı közjogi helyzetet 

rendezzék. Ennek eredményeként megalkotott törvényjavaslatot a magyar 

országgyőlés elfogadta és a király is szentesítette. A két terület viszonyát az 

1868:XXX. tc. szabályozta. A horvát-magyar kiegyezésnek is nevezett 

törvény szerint az államhatár közös, amely az állampolgárság terén is egységet 

teremtett. Az államfıi hatalom gyakorlására a magyar királyt jogosították fel, 

aki egyben osztrák császár is volt. Ez az egyetlen kapocs kötötte az Osztrák-

Magyar Monarchia másik államához.403 A Pragmatica Sanctio kimondta, 

                                                 
400 Mária Terézia visszaszerezte Galiciát és Lodomériát területét, de azokat az osztrák tartományokhoz 
csatolta Lengyelország 1772-es felosztásakor. TOMCSÁNYI, 1904. 120. 
401 Nagy Ernı a törvényekben és a szakirodalomban említett társország kifejezést nem tartotta a 
legmegfelelıbbnek. Véleménye szerint ez a kifejezés arra utal, hogy az adott terület az anyaországgal 
szemben különleges jogállással rendelkezett. Nem tartotta az alávetett szó használatát sem 
elfogadhatónak, hiszen a „szőkebb értelemben vett Magyarországgal együtt alkotják a magyar 
államot, és így saját magának alávetett nem lehet.” A többes szám használatát is helytelenítette, hiszen 
Horvátország és Szlavónia együtt alkottak közjogi értelemben vett egységes országot. NAGY, 1907. 
68-69. Vö. TOMCSÁNYI, 1940. 122. 
402 A Fiume belsı szervezetét a köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) rendelkezései szerint 
szabályrendeletben (1589. sz.) állapította meg, amelyet a belügyminiszter 1872. április 27-én fogadott 
el. TOMCSÁNYI, 1940. 120-121. Az 1870:XLII. törvénycikk megalkotásához és bevezetéséhez: 
VARGA, 2002./c 59-63., Uı. 2006. 606-623., Uı. 2007./b 466-475. A polgári kor közigazgatási 
tudomány-történetéhez: NAGY, 2007. 447-505. 
403 Dalmácia sajátos közjogi helyzetben volt, hiszen I. Ferenc jogellenesen nem csatolta vissza a 
magyar koronához, hanem osztrák fennhatóság alá helyzete. Ez a közjogi viszony a trianoni 
szerzıdésig fennállt. A magyar közjogi álláspontot e tekintetben jól tükrözte a terület elnevezése: 
Horvát-Szlavón-Dalmát országok és a bán címe: Horvát-Szalavón-Dalmát országok bánja. 
Tomcsányi, 1940. 121-122. A visszacsatolás feltételeinek meghatározásánál Dalmácia és Ausztria 
véleményét is figyelembe kellett venni. Nagy Ernı szerint jogilag Magyarországhoz tartozott, de 
ténylegesen Ausztria tartományaként tartották számon. NAGY, 1907. 60. Ezért szerepelt Dalmácia 
címere mindkét állam címerpajzsán. VARGA, 2007/c. 88-97. 
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hogy a magyar korona országai elválaszthatatlanok egymástól (invisilibiter ac 

inseparabiliter). Ez képezte többek között a kiegyezés közjogi alapját.404  

Ez azt jelentette, hogy nem létezett külön horvát-szlavón 

állampolgársági jog.405 A horvát-szlavón területek a magyar korona 

fennhatósága alá tartoztak, így a társországok szuverenitása korlátozott volt.406 

A magyar korona egyes területein csak egy állampolgárság létezett. A törvény 

elızı mondatából következett, hogy mindenki magyar állampolgárnak 

minısült.407 Ezt a szabályt a közjogászok (pl. Kmety) Szent István országára 

értették. „A honossági törvény mindenekelıtt declarálja az állampolgárság 

egységét és ugyanazonosságát Szent István birodalmára nézve; ez egysége az 

állampolgárságnak szükségképeni következménye és corollariuma Szent 

István koronája országai állami egységének.”408 Ez az állampolgárság alaki 

egységét jelentette. A tartalmi egységet a törvény nem biztosította, hiszen 

eltérı feltételeket határozott meg és különbözı jogkövetkezményeket rögzített. 

Az 1868:XXX. tc. szerint sem létezett külön horvát állampolgárság. A 

törvény szerint a horvátok, a dalmátok és a szlavónok magyar 

állampolgároknak számítottak. A magyar született honfiak (filii nativi ) alatt 

kellett érteni a kapcsoltrészek polgárait is (sub denominatione hungarorum 

comprehensi intelligantur).409 

A korabeli közjogi felfogás szerint a magyar koronához tartozó 

területeken élık szintén a magyar politikai nemzet részét képezték. Ezen a 

                                                 
404 NAGY, 1907. 70. Rácz is a Pragmatica Sanctio jelentısségét emelte ki a kiegyezéssel kapcsolatban. 
RÁCZ, 2001. 19., FERDINÁNDY, 1892. 76-91. Máthé Gábor ismertette Kossuth Lajos véleményét a 
témában. MÁTHÉ, 2004. 174-175. A témához: ZLINSZKY , 2004. 177-185., GONDA − NIDERHAUSER, 
1998. 243-272., ZÖLLNER, 2000. 313-314., CIEGER, 2004. 98-131. 
405 FERDINÁNDY, 1911. 66. Ez azt jelentette, hogy Horvátország és Szlavónia lakosai magyar 
állampolgároknak minısültek. VUTKOVICH, 1904. 175., BALOGH, 1901. 71. Balogh szerint erre utalt 
az 1741. évi LXI. tc. is. KMETY, 1911. 73. Erre a törvényre hivatkozott Kmety is. Heka is ezt 
támasztotta alá, aki szerint az állampolgárság közös ügynek minısült. HEKA, 2002. 162. Az 
„állampolgárság egy és ugyanaz”, ahogyan Nagy Ernı fogalmazott. NAGY, 1907. 71. 
406 Eöttevényi kijelentette, hogy a társországok nem voltak szuverén államok, de autonóm jogaik 
voltak. EÖTTEVÉNYI, 1911. 62. 
407 KISS, 1886. 142. 
408 KMETY. 1911. 73. 
409 Különbség volt az egyes területek polgárait megilletı jogok között. A községi illetıség autonóm 
ügynek minısült. Kmety ezt a megkülönböztetést nem tartotta elfogadhatónak. „Jogellenes s így 
semmis […] az autonóm törvények tendentiosus nomenclaturája is, mely szerint azok magyar-horvát 
állampolgárságot emlegetnek.” Uo. 73-74. A községi illetıség speciális jellegét hangsúlyozta 
Ferdinándy. Vö. FERDINÁNDY. 1902. 195. 
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véleményen volt Ferdinándy is, aki szerint ez vonatkozott a horvátokra is. Azt 

azonban nem felejtette el megemlíteni, hogy e területek bizonyos fokú 

autonómiával rendelkeztek. „A magyar államot alkotó magyar politikai 

nemzet, mint az ország szent koronájának egyik tényezıje […] magába 

foglalja a magyar állam egész népét, és így a Társországok autonómiájának a 

részeseit is, de ezen belül a Társországok autonómiájának részesei […] e 

mellett politikai nemzet is, t. i. a horvát-szlavón politikai nemzet”.410 

Az állampolgárság kérdése szoros összefüggésben volt a szuverenitás 

gyakorlásának problémájával. Réz Mihály szerint közös szuverenitás nem 

létezett, tehát nem beszélhetünk egy osztrák-magyar szuverenitásról sem. A 

legfıbb hatalom az uralkodót illette meg. „A valódi souverenitas, a legfıbb 

hatalom tényleg az osztrák császárt és a magyar királyt illeti együttesen.”411 A 

szerzı elismerte, hogy nem volt közös állampolgárság. Véleménye szerint 

külön bosnyák állampolgárság sem létezett, mert önálló állam nélkül nem 

lehetett állampolgárságról beszélni.412 

Nem létezett magyar-osztrák állampolgárság sem. Ez azt jelentette, 

hogy a törvény területi hatálya nem terjedt ki az Osztrák-Magyar Monarchia 

másik országára. Polner Ödön is ezt a véleményt támasztotta alá. Nem volt 

Magyarországnak és Ausztriának közös államterülete, így „nem lehet szó 

osztrák-magyar államterületrıl, vagy osztrák-magyar monarchia 

területérıl.” 413 Ez azt jelentette, hogy mindkét államot megillette saját területe 

feletti rendelkezési jog, azaz az állampolgársági jog tartalmának 

meghatározása. 

Az államterület és az állampolgársági jog vizsgálata szempontjából 

Bosznia és Hercegovina helyzete külön figyelmet érdemel. A közjogi 

                                                 
410 A politikai nemzet kérdése problémát okozott. Ferdinándy nem tartotta a horvátokat 
„alkotmányjogi fıtényezınek” csak politikai tényezınek. A szerzı elsıdlegesen a magyar nemzet 
politikai vezetı szerepvállalását hangsúlyozta. Ezen nézetekben a nemzetmentı politikai irányvonalat 
képviselte. Uo. 196-197. 
411 Erre utal az 1880:VI. tc. is. RÉZ, 1914. 199. 
412 Uo. 199-200. 
413 POLNER, 1891. 157. A Pragmatica Sanctio és az 1867:XII. tc. sem hozott létre egy területileg 
egységes államot. 
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megítélésbıl eredıen kérdésként merül fel, hogy mikor terjedt ki és kikre a 

magyar állampolgársági jog? 

A végleges szabályozásig az 1880:IV. tc. maradt érvényben, amely 

Bosznia és Hercegovina közigazgatását szabályozta. Ausztria és 

Magyarország eltérı jogi álláspontot képviselt e terület közjogi megítélésével 

kapcsolatban. Az osztrákok a bosnyák területet a monarchia provinciájának 

tekintették, mint dominium imperatoris, amelyet fel akartak használni az 

„egységes monarchia” teóriájának fenntartására. Királyfi szerint a monarchia 

nem rendelkezett önálló jogalanyisággal, „ebben a minıségben jogokat nem 

szerezhet, a mivel a monarchiának sem külön területe, sem külön 

állampolgársága nincsen, Bosznia a monarchia dominiumának nem 

tekinthetı.414 Kérdés, hogy lehetett-e Boszniára és Hercegovinára úgy 

tekinteni, mint condominiumra? Ez az államalakulat szerzıdés nélkül nem 

jöhetett létre. Nem lehetett elképzelni, hogy két állam egyoldalú akarat-

kijelentése azt eredményezte volna egy harmadik állam felett, hogy annak 

beleegyezése nélkül megszerezhette volna a felségjogok gyakorlását. Ezt 

megakadályozta az 1715:2. törvénycikkbe iktatott hitlevél azon rendelkezése, 

amely kimondja, hogy a visszaszerzett egykori tartományok Magyarországhoz 

fognak tartozni.415 Ezt erısítette meg az 1867:II. tc. is.416 Ez a törvény 

megállapította, hogy Bosznia és Hercegovina a magyar korona része, és 

egyben a király jogkörét kiterjesztette a fent nevezett területekre. Ezért 

Királyfi kijelentette, hogy a magyar korona szuverenitása kiterjed e területekre 

is. Ez a szuverenitás kizárólagos volt, nem ismerte el Ausztria jogait az 

együttbirtoklás fenntartására. „A magyar közjog szempontjából Bosznia jogi 

helyzete e szerint világos és határozott: Bosznia de jure a magyar szent korona 

                                                 
414 KIRÁLYFI , 1909. 426. Vö. NAGY, 1907. 44., 61. A Gesammstaat gondolatához: RÉVÉSZ, 2003. 254. 
A Gesammtmonarchie elméletének alakulásához: MÁTHÉ, 2007. 62-63. 
415 1715:2. tc. Ez a törvény III. Károly koronázási hitlevelét tartalmazza, amelyre Királyfi is 
hivatkozott. KIRÁLYFI , 1909. 428. 
416 1867:II. tc. 3. §-a kimondta, hogy „Magyarország és társországainak mindazon részét és 
tartományait, a melyek már visszaszereztettek s azokat, a melyek Isten segedelmével ezután fognak 
visszaszereztetni, koronázási eskünk értelmében is, a nevezett országhoz és társországaihoz 
visszakapcsolandjuk.” Ezt a rendelkezést nem törölték el, ez kötötte a királyt és a törvényhozást is. 
Uo. 428-429. Kajtár röviden ismertette a koronázási eskük szövegét. KAJTÁR, 2009. 54., RÁCZ, 1992. 
43-48 



 110 

exclusiv dominiuma, de facto azonban ideiglenesen Magyarország és Ausztria 

condominiumaként fog kezeltetni.”417 Ez mit is jelent? Ausztria egyoldalúan 

condominiumként szerette volna kezelni Boszniát. Magyarország a törvényben 

rögzített joga alapján tiltakozott az osztrák törekvés ellen. Az osztrák álláspont 

azért sem állta meg a helyét, mert ezt az államok közötti kapcsolatot nem 

lehetett létrehozni az érintett országok beleegyezése nélkül. Ausztria 

szempontjából is csak tényleges és nem jogi közösség jött létre. Királyfi 

láthatóan egy mindkét fél számára elfogadható álláspontot ismertetett, 

miszerint „Bosznia területét, minthogy arra az érdekelt államok egyike a maga 

exclusiv jogán reklamálja, másika pedig a condominium létesítése iránt 

támaszt igényt, a nemzetközi jog szempontjából […] vitás területnek kellene 

tekinteni, mely vitás jogviszony rendezéséig a két állam tényleges közös 

uralma alatt áll”.418 Ennek következtében az impérium Bosznia felett Ausztria 

és Magyarország tekintetében közös lett. Hogyan érintette ez a közjogi helyzet 

az állampolgárság kérdését? 

A nemzetközi jog szerint az állam szuverenitása alá került ország 

belépett a bekebelezı ország állampolgári kötelékébe. Magyarország azonban 

nem gyakorolhatott aktív államhatalmat az érintett terület felett. Ez azt 

jelentette, hogy az állampolgárságot sem terjeszthette ki Bosznia és 

Hercegovina területére. Az így létrehozott államközösségben nem létezett 

egységes állampolgárság. Bosznia és Hercegovina lakossága nem tartozott 

egyik állam kötelékéhez sem. „Bosznia jelenlegi helyzetében egyáltalán nem 

tekinthetjük a szent korona souverenitása alá tartozó területnek.”419  

Az 1879:L. tc. 1. § nem tett különbséget az államok között, aszerint, 

hogy a törvény megalkotásakor a magyar korona joghatósága alá tartozott-e 

vagy sem. Az ország területi gyarapodása esetén ez a szabály ipso iure 

érvényes volt az új államterületen. Ez azt jelentette, hogy Bosznia területén is 

hatályba lépett a magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabály. Ez abban a 

pillanatban bekövetkezett be, amikor az adott rész államterületnek minısült. 

                                                 
417 KIRÁLYFI , 1909. 431. 
418 Egyértelmően Magyarország erısebb joga mellett foglalt állást. Uo. 432. 
419 Uo. 436. 
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Ezt követıen az új terület lakossága megszerzi az adott ország 

állampolgárságát. Itt is ugyan azok az állampolgársági jogszabályok voltak 

érvényben, mint Magyarországon. Az elsı követelmény akkor teljesült, ha a 

bekebelezı állam az új terület felett teljes hatalmat gyakorolt. A másik feltétel 

a szuverenitás kiterjesztésével teljesült. Bosznia tekintetében az elsı 

követelmény nem érvényesült, mert a magyar állam nem mondhatta ki, hogy 

az adott terület lakossága a magyar állam kötelékébe tartozott. Ellenben a 

második feltétel teljes mértékében érvényesült.  

Kérdés, hogy az 1879:L. tc. hatálya mikortól terjed ki Bosznia-

Hercegovinára? Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy mikortól lehetett 

belföldnek tekinteni az adott területet? A törvény bevezetésének jelentıségét 

az adta, hogy megoldódtak az állampolgársággal kapcsolatos problémák. 

Ausztria sem terjeszthette ki az osztrák állampolgársági jogot Boszniára és 

Hercegovinára. „Az 1879:L. t. cz.-nek alkalmazása Boszniára és 

Herczegovinára elkerülhetetlen következménye lévén Bosznia belföldként 

való megítélésének, voltaképpen nem egyéb, mint egy magyar törvény 

alkalmazási körének meghatározása”.420 Az állampolgársági törvény 

kiterjesztése nem jelentett mást, mint az 1867:II. tc. rendelkezéseinek érvényre 

juttatását. Királyfi nem tartotta elfogadhatónak Ausztria közös birtoklási 

törekvését, még akkor sem, ha az osztrákok arra hivatkoztak, hogy a 

monarchia közös erıvel szerezte vissza. Ez a „körülmény Ausztriát nem 

oldotta fel a pragmatica sancióból folyó közös és kölcsönös védelmi 

kötelezettsége alól és nem jogositja fel arra, hogy a monarchia másik 

államának kétségbevonhatatlan jogait és a két állam azonos fizikai 

személyében egyesülı uralkodójának kötelezettségeit ne respektálja.”421 

                                                 
420 Uo. 450. 
421 Uo. 452. Az annexió (1908) szüntette meg az elıbbi államhatalom minden jogát. Ez azt jelentette, 
hogy megszőnt a török állampolgárság. Történt anélkül, hogy egy másik állampolgárság jött volna 
létre, így „e tartományoknak lakossága […] voltaképen minden állami köteléken kívül áll s igy egy 
különleges kategóriáját képviseli a hontalanoknak.” A bosnyák területek lakóinak külön kérvényezni 
kellett az osztrák vagy a magyar állampolgárság megszerzését, mivel a monarchiának nem volt közös 
állampolgársága. Külföldinek kellett tekinteni azokat a személyeket, akik e területek polgárai voltak, 
annak ellenére, hogy a szent korona fennhatósága alá tartozott Bosznia és Hercegovina. Uo. 435-436. 
E tekintetben a tartományi illetıség volt a meghatározó. PÁL, 1913. 37-48. 
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A harmadik állammal szemben azt a határt vették figyelembe, amelyen 

belül az államhatalmat gyakorolhatták.422 Az állampolgársági ügyekben 

minden esetben a magyar korona területe kifejezést használták.423 

 

4. Az elsı hazai állampolgársági törvény hatálya 

 

A téma szempontjából nem elhanyagolható, hogy mikor milyen 

állampolgárságra vonatkozó szabályok érvényesültek, milyen állampolgársági 

jogot kellett alkalmazni? Az elsı hazai állampolgársági törvényt 1879. 

november 6-án fogadták el a képviselıházban. A fırendi tábla 1879. 

november 12-én szintén támogatásról biztosította a javaslatot, amelyet 

követıen megküldték a királynak szentesítés véget ugyanezen hónap 28-án. A 

törvény hatálybalépésének idıpontja 1880. január 8-a volt. Ez azt jelentette, 

hogy az állampolgárság megszerzésére és megszüntetésére 1880-tól kezdve 

csak e törvény rendelkezései alapján volt lehetıség. 

 A honatyák a törvényben hatályon kívül helyeztek minden olyan jogi 

normát, amely ellenkezett a törvény rendelkezéseivel. Az állampolgársági 

ügyekben elıfordult, hogy a magyar honosság megállapítását kérték, amelyre 

a törvény egy éves határidıt szabott, amelyet a törvény hatálybalépésétıl 

kellett számítani.424 

                                                 
422 Helyesen vélekedett Polner, amikor nem tartotta elfogadhatónak, hogy a nemzetközi 
egyezményekben közös osztrák-magyar határt említettek. Ilyen egyezmény volt az Olaszországgal 
kötött vám- és kereskedelmi szerzıdés (1879:I. tc.) vagy a Romániával tetı alá hozott 
határegyezmény (1888:XIV. tc.). A Csemegi-kódex azon szabályai, amelyek Ausztriát is érintették, 
ebben az értelemben nem teremtettek közös hazát, mert e rendelkezések olyan egyoldalú intézkedések 
voltak, amelyek Magyarország védelmét szolgálták (1878:V. tc. 142-151. §). POLNER, 1891. 157-158. 
Concha bírálta Polner Ödön hivatkozott könyvét. CONCHA, 1928./c 619-645. 
423 Petzovic Mileva ügyében: MOL K 150. 1879. I. 10. 38140. jksz. 19898. apsz. Zug József ügye: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 46053. jksz. 46053. apsz., MOL K 150. 1885. I. 10. 15911. jksz. 15911. 
apsz., MOL K 150. 1885. I. 10. 79469. jksz. 15911. apsz. Serbanescu Iuon kivándorlási ügye: MOL K 
150. 1882. I. 10. 4494. jksz. 204. apsz., MOL K 150. 1882. I. 10. 48916. jksz. 48916. apsz. 
424 Grün József állampolgárságának megállapítását kérte. MOL K 150. 1880. I. 10. 47313. jksz. 
33115. apsz. Brjanovics Gyızı ügyében hasonlóképpen járt el a belügyminiszter. MOL K 150. 1880. 
I. 10. 37254. jksz. 33269. apsz. Stanovszky Nándor sem akart kilépni a magyar állam kötelékébıl. 
MOL K 150. 1885. I. 10. 30890. jksz. 769. apsz. Schmidt Károly magyar állampolgárságának 
megállapítását kérte. MOL K 150. 1884. I. 10. 85. jksz. 85. apsz. Zikmundokszky Nádor ügye: MOL 
K 150. 1888. I. 10. 46731. jksz. 1324. apsz. Schöberl József ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 3642. 
jksz. Alapszám nem volt feltüntetve. Hasonló indokok alapján kérte Zavirka Gusztáv állampolgársága 
regisztálását, amelyet a belügyminiszter teljesített. MOL K 150. 1890. I. 10. 4934. jksz. Alapszám 
nem volt feltüntetve. Lindner Károly honosítási ügy: MOL K 150. 1890. I. 10. 60305. jksz. 7247. 
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 Az állampolgársági törvénynek fıszabályként nem volt visszaható 

hatálya.425 Ez azt jelentette, hogy a törvény nem érintette azon személyek 

állampolgárságát, akik a törvény hatálybalépéséig honosítási okiratot 

szereztek. Magyar állampolgároknak kellett tekinteni azokat, akik a 

törvényhatályba lépése elıtt megszakítás nélkül öt évig az ország területén 

tartózkodtak, még akkor is, ha ez idı alatt több helyen laktak. Feltétel volt 

még, hogy egy belföldi községben az adózók lajstromában szerepeljenek. 

Ezen szabály alól kivételt jelentett, ha a törvény hatálybalépésétıl számított 

egy éven belül kijelentették, hogy az idegen állampolgárságukat fenn 

szeretnék tartani. Ezt a lakóhely szerinti illetékes törvényhatóság vagy a 

horvát-szlavón területek járási vagy városi hivatala elıtt tehették meg az 

érintett személyek.426 

 A törvény külön figyelmet szentelt a távollét kezdı idıpontjának 

megállapítására, hiszen kimondta, hogy a tíz év a törvény hatálybalépésétıl 

számítandó. 

 A horvát-szlavón határterületekre vonatkozó speciális szabályok a 

határırvidék Horvát-Szlavónországokkal történı közigazgatási egyesítéséig 

maradnak érvényben. 

 Az 1868:XXX. tc. világosan rögzítette, hogy az állampolgárság 

szabályozása a magyar (közös) törvényhozás hatáskörébe tartozik. Ezzel 

szemben a végrehajtást a társországok hatáskörébe utalta. Magyarországon a 

belügyminiszter, míg Horvátországban a bán hatáskörébe tartozott az 

állampolgársági rendelkezések foganatosítása.427 

 Az állampolgársági törvényt 1886-ban módosították, amikor bevezették 

a tömegesen visszatelepülık honosítására vonatkozó szabályokat (1886:IV. 

                                                                                                                                          
apsz., MOL K 150. 1890. I. 10. 30868. jksz. 7427. apsz. Matzner Nándor is az állampolgársági 
törvény 48. §-ára hivatkozva kérte a magyar állampolgárságának megállapítását. MOL K 150. 1880. I. 
10. 46711. jksz. 46711. apsz., Moranki Angelo ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 48686. jksz. 45091. 
apsz. Malek József ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 42833. jksz. 42833. apsz. 
425 A visszaható hatály tilalmát elıször a negyedik állampolgársági törvény. (1993:LV. tv. 1. §) 
rögzítette. Minden állampolgársági törvénynek el kellett ismernie a hatálybalépése elıtti 
honpolgárságot, még akkor is, ha az új törvény már nem ismerte a megszerzés keletkeztetı jogcímét. 
FŐRÉSZ, 2007. 256. Vö. 1879:L. tc. 48. §. 
426 Mihálovics Helia ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 45681. jksz. 44816. apsz. Konstantin Mioo(?) 
ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 41301. jksz. 40223. apsz. 
427 VUTKOVICH. 1904. 175. 
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tc.), amely az elsı állampolgársági törvényünk egyik nagy hiányosságát 

pótolta. Külön ki kell emelni, hogy a községi illetıségrıl az elsı (1871:XVIII. 

tc.) és a második községi törvény (1886:XXII. tc.) rendelkezett.  

 Az elsı állampolgársági törvényünk egészen az 1948:LX. törvénycikk 

bevezetéséig volt hatályban, amely azt jelentette, hogy a magyar 

állampolgársági jogot megszerezni és elveszíteni az 1879:L. tc. szabályai 

szerint 1949. január 31-ig lehetett.428 

                                                 
428 Az 1948. és az 1957. évi állampolgársági törvény jellemzéséhez: BESNYİ, 1977. 788-795. A hatály 
kérdéséhez: Uı. 1975. 97. Az 1948. évi állampolgársági törvény ismertetéséhez: SÖMJÉN − SZITÁS − 

K ISS: 1949. passim., PINTÉR, 1990. passim., KATONÁNÉ, 1959. 99-107., SZALMA , 2005. 22. Az 1957. 
évi állampolgársági törvény rendszeréhez: ÁDÁM , 1987. 15. 
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VI. Az állampolgársági jogviszony tartalma 

 

A polgári átalakulást megelızıen a magyar nemesség foglalta el azt a helyet 

az alkotmányos rendszerünkben, amelyet a jogegyenlıség elvének 

megvalósítása után az állampolgárok töltöttek be.429 A sarkalatos jogok, 

amelyeket korábban csak a nemesek élveztek, állampolgári szabadságjogokká 

módosultak. A nemesek jogai az állampolgárok politikai jogai lettek. „A 

magyar állampolgároknak tehát ma épen ugy vannak törvényekben biztosított 

szabadságjogai, mint voltak 1848 elıtt a nemeseknek, épen ugy részese a szent 

korona hatalmának, mint volt 1848 elıtt a nemes, és épen ugy mentes minden 

magánhatóságtól s egyedül a törvényesen megkoronázott királynak és a 

közhatóságoknak hatalma alatt áll, mint 1848 elıtt a nemes.”430 A 

szabadságjogok alapjaiban a természetjogi iskola tanainak következtében 

jelentek meg.431 

                                                 
429 A jogegyenlıség elve alatt a törvény elıtti egyenlıséget értették, amely a magyar alkotmányjogban 
1848-ban jelent meg. KISS, 1886. 207. Horváth szerint ezt az elvet 1848-ban tételesen nem 
fogalmazták meg, hanem a „törvények szellemébıl” olvasható ki. HORVÁTH, 1894. 139.  
430 FERDINÁNDY, 1902. 253. Kmety szerint a rendi idıszakban csak a nemzet egy része rendelkezett 
olyan jogokkal, amelyeken keresztül részt vehetett a közhatalom gyakorlásában. KMETY, 1911. 128. 
Tomcsányi is hasonlóan vélekedett az 1848 elıtti idıszakról, mert szerinte is voltak olyan 
„államtagok”, akik a politikai jogok teljességét gyakorolhatták. TOMCSÁNYI, 1940. 169. 
431 Jelentıs hatást gyakoroltak a szabadságjogok elméletére Rousseau elvei. Ezt a folyamatot erısítette 
meg a 18. századi francia törvényhozás. E tekintetben külön ki kell emelni az 1789. évi deklarációt. 
GUIGUET, 1998. 98-99., WELLS, 1995. 82-83., JENKINS, 1990. 13-18., BELL, 2001. 155-159., HAYES, 
1930. 22-23., CAHM , 1972. 6-7., JELLINEK, 1901. 1-7., HARGREARES, 1995. 52., FAULKS, 2000. 31., 
CLARKE, 1994. 115-116., CASTLES − DAVIDSON, 2000. 36., MCM ILLAN , 2000. 16-20., KROPOTKIN, 
1971. 141-146., SYBEL, 1867. 87-107., SUTHERLAND, 2003. 82-83., LEFEBVRE, 1962. 129-130. Az 
állam szuverén akarata határozta meg, hogy mely természeti, vagy épp erkölcsi követelmény válhatott 
szabadságjoggá, mert egy adott területen minden hatalom forrása az állam volt. Az angol jogfejlıdés 
tekintetében ki kell emelni a Petition of Right, a Habeas Corpus Act és a Bill of Rights jelentıségét. 
Az angol Bill of Rights történetéhez: HEATER, 1996. 75., D’HAM , 1931. 71., MARSCHALL, 1991. 52. 
Az alapjogok tekintetében Rayner is kiemlte a Habeas Corpus Act jelentısségét. RAYNER, 1946. 10. 
Akhil Reed Amar külön kitért az egyes szabadságjogok elemzésére. AMAR, 1998. 3-133. 
Természetesen nem lehetett megfeledkezni az Észak-Amerikai Egyesült Államok 
alkotmányfejlıdésérıl sem, hiszen a szabadságjogok alakulásában mérföldkınek számított az elsı tíz 
alkotmánykiegészítés (amerikai Bill of Rights). TOMCSÁNYI, 1940. 171. Az angol alapjogok 
kialakulását követette nyomon Concha az akadémiai székfoglaló értekezésében. CONCHA, 1928./d 
478-510. Az USA szabadságjogainak történetéhez: KÉPES, 2003./a 127-140., UDVAROS, 1994. 333-
348. BİDY − URBÁN, 2001. 1620-1980. NAGYNÉ, 2002./b passim., Uı. 2002./a 131-139., SULLIVAN − 

GUNTHER: 2001. 411-450., STONE, at al. 2001. 700-709., FRIEDMANN, 2002. 137-147., HALL − 

WIECEK − FINKELMAN , 594-596., FRIEDMANN, 1985. 575. A polgári jogok alakulásához: CONOVER − 

CREWE − SEARING, 1991. 807-813., BENDIX, 1996. 80-87. 
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 Tomcsányi alapjogoknak azokat a jogokat tekintette, amelyeket az 

állam védelemben részesített és intézményesített formában jogrendjébe 

iktatott. A természeti szabadságok az államhatalom védelme által váltak 

jogokká. Eredetük az egyéni szabadságra vezethetık vissza. Ezen alapjogok 

közé tartozott a személyes szabadság, a vallásszabadság, a gyülekezési és az 

egyesülési jog, a sajtó- és a tanszabadság, a nemzetiségi egyenjogúság, a 

hatósági jogsegélyre való jog és a magántulajdon sérthetetlensége. A 

szabadságjogok intézménye az alkotmányjogban gyökerezik, mert az 

alapjogok révén határozható meg az egyénnek az államban elfoglalt jogi 

alapstátusa, aminek kihatása van az állam alkotmányának szerkezetére is.432 

Az alkotmányjogba e szabadságjogok elismerése, védelme és annak 

megállapítása tartozott, hogy milyen keretek között és feltételek mellett 

lehetett gyakorolni. Ezen elveket az állami szervek közremőködése mellett 

realizálták. A szabadságjogok alanyi gyakorlása vagy a magánjog vagy a 

közigazgatási jog szabályai szerint történt. Tomcsányi szerint e jogok a 

jogrendszer fundamentumát képezték. Ezért nevezte e jogokat alapjogoknak, 

amelyek meghatározták az állampolgárok és az állam viszonyát. 

 Az alapjogokat történetileg sem lehet úgy felfogni, hogy azok az állami 

beavatkozással szemben abszolút védelmet nyújtanak. Az állam fenntartotta 

magának azt a lehetıséget, hogy közérdekbıl az egyenlı elbánás elvének 

szem elıtt tartása mellett korlátozhatta az alapjogokat. A „szabadságjogok a 

demokratikus alkotmányokban is csak korlátozott formában, feltételekhez 

kötötten vannak elismerve s ily módon érvényesülnek.”433 Concha a szuverén 

hatalom, az állam önkorlátozásáról értekezett, amelynek határát az emberiség 

eszméje jelentette számára.434  

 Alapvetı dogmatikai kérdés, hogy a szabadságjogok jognak 

nevezhetıek-e, vagy az állam számára felállított korlátok, vagy az állam 

önkorlátozásából a személyekre nézve elıálló reflexjogi hatások? Mielıtt erre 

                                                 
432 TOMCSÁNYI, 1940. 165. 
433 Magát a közigazgatást is úgy fogta fel, mint a szabadságjogok egyfajta korlátozását, hiszen minél 
nagyobb volt a közösségi élet kollektív jellege, annál nagyobb a szabadság korlátozottsága. Uı. 168. 
434 CONCHA, 1907. 325. 
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a kérdésre megadnánk a választ, tisztázni kell az alanyi és a tárgyi jog 

jelentısségét és közjogi karakterét.435 

 A tárgyi jognak, jogszabálynak adott személyre nézve történı 

alkalmazása révén jött létre az alanyi jogok és kötelezettségek összessége.436 

Tomcsányi szerint az alanyi jogok elismerésének a közjog területén nem volt 

akadálya, amely fontos jellemzıje volt a jogállamnak. Az egyén helyzetét az 

alanyi jogok és kötelezettségek körén keresztül határozták meg az 

államhatalommal szemben, amely bírói jogvédelem alatt állt.437 Az alanyi 

jogok két fontos eleme az akarat, a cselekvési szabadság és az érdek volt. 

Kérdés az, hogy e két elem megtalálható volt-e az alanyi közjogoknál, vagyis 

a szabadságjogok területén. Tomcsányi szerint kétségkívül felfedezhetık 

voltak, de nem olyan mértékben, mint a magánjogi alanyi jogok esetében. Az 

egyéni érdek csak a közérdekkel kombinálva létezett. Az állam a közérdek 

elérése céljából cselekvési lehetıséget biztosított az egyéni érdekek 

akceptálásával az állampolgárok számára. 

 A közjogi alanyi jog elismerésének az sem volt akadálya, hogy e jogok 

gyakorlása gyakran kötelesség volt. Ezt támasztotta alá a jogok eljárásbeli 

érvényesülése is. „Igazi alanyi jog nincsen jogigény nélkül, de jogigény sem 

képzelhetı el vele korrespondeáló alanyi jog nélkül.”438 

 Meg kellett vizsgálni az alanyi közjogok tárgyát is. Az állampolgárok 

igényt tarthattak arra, hogy az állam szabadságjogok körét ne korlátozza, sıt 

védelemben részesítse és az állami szervek számára bizonyos szolgáltatásokat 

nyújtsanak. A bírói jogvédelem biztosította e jogok érvényesülését. 

 Tomcsányi a valóságos alanyi jogoktól elkülönítette a reflexjogokat. Az 

elsı esetben a jogalanyi helyzet a jogok és kötelességek tekintetébıl pontosan 

meghatározott. Arra a megállapításra jutott, hogy ha a közigazgatási 

                                                 
435 EREKY, 1939. passim. 
436 Moór Gyula ezzel szemben az alanyi jogot úgy határozta meg, mint az emberi cselekvés és a jogi 
hatások létrehozásának lehetıségét. MOÓR, 1923. 206-214. Vö. TOMCSÁNYI, 1940. 173. 
437 Ezt jogvédelmet látta el a Közigazgatási Bíróság. TOMCSÁNYI, 1940. 174. Concha az állam 
védelmi feladatát részletezte. CONCHA, 1907. 326. A közigazgatási bíráskodáshoz: STIPTA, 1997./a 
136-151., SZABÓ, 1997. 34-40.  
438 E jogigény megjelenési formája a per volt, amelyet a független bírói jogvédelem biztosított. Az 
alanyi jogok védelme a közjogi bíróságok feladat volt. TOMCSÁNYI, 1940. 176. 



 118 

hatóságoknak teljes körő diszkrecionális joga lenne, akkor alanyi közjogról 

nem lehetne beszélni, csupán reflexjogi hatásokról. Ezt az alapfeltevést 

nagyon helyesen elvetette, hiszen a hatóságok eljárása nem határtalan, mert a 

törvények jogi korlátokat állítottak fel a közigazgatási hatalom gyakorlásával 

szemben. Ez azt jelentette, hogy az elvileg diszkrecionális hatósági eljárás is 

jogilag szabályozott volt. A tárgyi jog keretein belül szabad mérlegelési 

lehetıséget kapott. Ha a törvényben elıírt feltételeket vagy korlátokat nem 

tartotta be, akkor a jog biztosított védelmet az állampolgárok számára. 

 A kérdés most már csak az, hogy a szabadságjogok alkalmasak voltak-e 

arra, hogy alanyi jogként kezeljék ıket. Tomcsányi szerint ennek semmi 

akadálya nem volt akkor, ha az egyéni szabadságot az állam alkotmányos 

rendje elismerte. Tomcsányi az emberi szabadságokat olyan jogi állapotként 

fogta fel, amelyeknek az alapja a jogviszony volt, amely az „alkotmányból” 

eredt. Polner Ödön nézetével sem azonosult, mert nem látta bizonyítottnak az 

egyes szabadságjogok alanyi jogi jellegét.439  

Az állampolgárok nem csak jogokkal rendelkezetek, hanem olyan 

kötelezettségekkel is számolniuk kell, amelyek a hatalomi alávetettségbıl 

eredtek, amelyeket az állampolgároknak teljesítetniük kellett. Az államnak 

ezeket ki kell kényszeríteni. Az állampolgársági jogviszonyból eredı 

alávetettséget Ferdinándy az állam és polgára közötti kapcsolatot sokkal 

markánsabb kifejezésnek vélte, mint az ebbıl eredı jogokat, amelyeket az 

állampolgár szabadon élvez. Nem értett egyet Nagy Ernıvel, aki szerint az 

állampolgároknak elsısorban kötelezettségei vannak. Ezt a jogviszonyt 

elképzelhetetlennek tartotta kötelezettségek nélkül. Ferdinándy ezt a felfogást 

nem tartotta alkotmányosnak, hiszen a „polgárok közjogai azok, a melyek az 

államot alkotmányossá teszik.”440 Concha sem értett egyet Nagy Ernı 

kijelentésével, mert a szabadságjogok alanyi jogi jellegét tagadta.441 

                                                 
439 A szabadságjogokról: POLNER, 1901. 3-52. Tomcsányi nem mindenben értett egyet Polnerrel. Vö. 
TOMCSÁNYI, 1940. 182. 
440 FERDINÁNDY, 1902. 254. 
441 CONCHA, 1928./f 563. Ezt a tanulmányát Nagy Ernı hasonló címő könyvének második kiadására 
megjelenésére írta. 
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 Kmety szerint a szabadságjogok az állam keretei között létezhettek és 

védelmüket csak jogrend biztosíthatta. „A szabadság az emberi elıhaladásnak, 

tökéletesedésnek és boldogságnak elsı alapja, a miért is mondhatni azok 

biztositását és minden irányu tartását” vélte az állam legfontosabb céljának.442 

A polgári szabadságjogokat definiálta emberi alapjogokként, amely 

elnevezésen pontosított, mert helyesebbnek tartotta a szabadságjogok kifejezés 

használatát.443 A tartalmát csak úgy lehetett véleménye szerint meghatározni, 

hogy ha számba vesszük az államnak a szabadság korlátozására és 

ellenırzésére vonatkozó eszközeit. Kmety nem tartotta a szabadságjogokat 

korlátozhatatlannak, amelyek a következık voltak: az ésszerőség, más 

szabadságjogának sérthetetlensége és az állami közérdek. A korlátokat a 

közigazgatási jogba sorolta tételes jogilag. A szabadságokról nem, mint 

konkrét tartalmú jogosítványokról beszélt, hiszen kijelentette, hogy a 

„jogállapotok természetével birnak, azt is szokás mondani, hogy azok inkább 

postulatumok, irányelvek arra nézve, hogy az államhatalom csakis ama 

háromas okból folyólag szoritsa meg az egyéni szabadságot.”444 

 Az állampolgár az állam közhatalmának alávetetten létezik, ami azt 

jelenti, hogy a honpolgár alanyi jogainak védelme érdekében igénybe lehet 

venni államhatalmi eszközöket. Ferdinándy szerint az állampolgári jogviszony 

azon részének van nagyobb jelentısége, amely az egyén számára szabadságot, 

jogokat és a hatalomban való részvételt biztosít.  

 Alkotmányos államokban az állampolgársági jogviszonyból eredı 

jogokra és nem a kötelezettségekre helyezték a hangsúlyt. Ferdinándy szerint a 

„történelmi okok is azt kivánják, hogy az állampolgári jogviszonynál azokat a 

jogokat kell elıbb tárgyalni, amelyeket az állam az egyénnek biztosít, s csak 

aztán azokat a kötelezettségeket, a melyek az egyént mint állampolgárt 

terhelik.”445 A neves közjogász is a jogokat preferálta az állampolgársághoz 

kapcsolható kötelezettségekkel szemben. 

                                                 
442 KMETY, 1911. 90-91. 
443 Tomcsányi a polgári jogok (droits civilis) európai alapjait az 1791. évi francia alkotmányra, és 
annak bevezetıjére, a deklarációra vezette vissza. TOMCSÁNYI, 1940. 168. 
444 KMETY, 1911. 93-94. 
445 FERDINÁNDY, 1902. 254. 
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 Az állampolgárokat megilletı jogokat alanyi közjogoknak nevezte, 

amelyeket két csoportba osztott. Az elsı körbe az állampolgári 

szabadságjogok tartoztak, amelyeket az alkotmány biztosított az egyénnek 

személyes boldogulása és a közjó érdekében. A második kategóriába a 

politikai jogokat sorolta, amelyeken keresztül az illetı részt vehetett a hatalom 

gyakorlásában, így tagja lehetett a szent koronának. A politikai jogok 

gyakorlásának kérdése Von Mons Ernst és Bouvizie Gyula ügyében is 

felmerült, akik az idegen állampolgárságuk fenntartását igényelték. A kérelem 

jogkövetkezménye lett, hogy a magyar állampolgárságból folyó politikai 

jogok gyakorlásától „távol lesznek tartandók”.446 Grossmugg József ügyében 

az aradi polgármester megállapította, hogy a kérelmezı neve nem szerepelt a 

választási névjegyzékben.447 

 A magyar közjogban ezen jogokat nem kartális alkotmányban 

találhatjuk meg a vizsgált idıszakban sem. A szabadságjogokat ennek 

megfelelıen nem sorolták fel tételesen egy „alkotmánylevélben”, hanem 

„részint az egyén szabadságát biztosító törvényekbıl, részint az általánosan 

elterjedt közfelfogásból, részint a végrehajtó hatalmat korlátozó alkotmányos 

intézményekbıl levezetve az elmélet csoportosította azokat és foglalta össze 

általános jelentéső kifejezések alá, mint alanyi közjogokat.”448 Kmety is ezt 

hangsúlyozta, hiszen véleménye szerint sem voltak az alapjogok egy 

törvényben felsorolva. Az alkotmányos berendezkedésünkbıl és a közjogi 

gyakorlatból világosan kitőnt, hogy a szabadságjogok tételes törvényi 

felsorolás ellenére is léteztek.449 

 Horváth János szerint az alapjogokat az alkotmányban direkt módon 

nem találhatjuk meg. Indirekt módon az egyes törvények szabályozták e 

jogokat, „melyek a honpolgároknak biztosítják az államhatalombani 

                                                 
446 MOL K 150. 1880. I. 10. 52481 jksz. 27394. apsz., MOL K 150. 1882. I. 10. 1974. jksz. 1974. 
apsz. 
447 MOL K 150. 1884. I. 10. 2210. jksz. 2210. apsz., MOL K 150. 1884. I. 10. 5749. jksz. 2210. apsz. 
448 FERDINÁNDY, 1902. 255. Egy kartális alkotmány esetében természetesen más a helyezet, hiszen 
abban megtalálhatjuk e jogok felsorolását. 
449 Kmety szerint e jogok egy alapjogi proklamáció nélkül is felfedezhetık jogrendszerünkben. 
KMETY, 1911. 94. 
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részesülést, személyük biztonságát az állam s közegei ellenében, a tulajdon 

szabadságát”.450 

 E jogok közé tartozott a személyes szabadság, a tulajdon szentsége, a 

vallásszabadság, a gyülekezési és az egyesülési jog, a sajtó- és a tanszabadság, 

a kérvényezési-, a sérelmezési- és a panaszjog és a nemzeti egyenjogúság. Az 

utóbbi magába foglalta az anyanyelv használatának lehetıségét.451 Ferdinándy 

szerint e jogok felsorolása nem taxatív, mert a szabadságjogok köre nem volt 

pontosan meghatározva.452 Kmety külön nevesítette a munka és foglalkozás 

szabadságát.453 

 A szabadságjogok nagy részét idegenek is gyakorolhatták, de nem 

olyan mértékben, mint az állampolgárok.454 E tekintetben az államok közötti 

ratifikált nemzetközi szerzıdések voltak meghatározóak, amelyekben 

általában a viszonosság elve érvényesült. 

 Az állampolgári jogok másik nagy csoportját azon jogok képezték, 

amelyek az állampolgárok és az állam viszonyát szabályozták, biztosítva 

egyúttal a közhatalomban való részvétel lehetıségét. Ezeket a jogokat nevezte 

Tomcsányi közhatalmi vagy politikai jogoknak.455 A politikai jogok 

gyakorlását közjogi funkciónak tartotta, amely az egyes hatalmi ágakba 

tartozó feladatok gyakorlásában nyilvánult meg.456 E jogok megszerzésének 

feltételei szigorúbbak voltak, mert az adott állam érdekeit kellett szem elıtt 

tartani. A politikai jogok tisztán a közjog területére tartoztak. „A politikai 

                                                 
450 HORVÁTH, 1894. 150. Ide tartozónak vélte azokat az alaki jogokat, amelyek a politikai és a 
személyes jogok védelmét szolgálták.  
451 Ugyan ezen jogokat sorolta fel Tomcsányi is. TOMCSÁNYI, 1940, 184-229. 
452 Horváth a szellemi tevékenység szabadságán belül említette a következı jogokat: a 
véleménynyilvánítás- és a sajtószabadságot, a lelkiismereti-, a vallás- és a tanszabadságot. HORVÁTH, 
1894. 154-157. Vö. FERDINÁNDY, 1902. 256-292., KISS, 1886. 199. 
453 A vallásszabadságon belül külön részletezte a bevett hitfelekezetek államjogi helyzetét. KMETY, 
1911. 94-128. Vö. HORVÁTH, 1894. 150-164. A vallásszabadság szabályozástörténetéhez: KISS, 1886. 
176-193. Tomcsányi szerint sem lehetett taxatív felsorolást adni, mert elvileg lehetséges volt egy új 
alapjog megkonstruálása. TOMCSÁNYI, 1940. 167. 
454 Az általános szabadságjogok, amelyek az egyén emberi mivoltából eredtek minden embert 
megilletnek, még a külföldieket is. Uo. 169. 
455 Uo. 168. 
456 A politikai jogok gyakorlásával függött össze a virilizmus. Klingensteini Hutten Mór ügyében a 
belügyminiszter megállapította, hogy Baranyában virilis volt az 1870:XLII. tc. alapján, amely 
kimondta, hogy az a személy lehetett csak virilis, aki országgyőlési képviselıválasztásra jogosult volt. 
Ezt a jogot viszont (az 1848:V. tc. és az 1874:XXXIII. tc. rendelkezései alapján) csak magyar 
állampolgár gyakorolhatta. MOL K 150. 1883. I. 10. 64024. jksz. 1946. apsz. 
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jogok alanyi gyakorlása nem egyéb, mint a honpolgároknak az önkormányzati 

elv szerint végzett közfunkciója, sokszor a kötelességet és a jogosítványt 

magában egyesítı ténykedés, mely, […] az állami akarat közvetlen vagy 

közvetett kiképzésére vonatkozik.”457 Polner szerint ezen jogokat csak az 

állampolgárok gyakorolhatták.458 

 A politikai jogokon keresztül az állampolgár részt vehetett a 

törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás munkájában. 

Ferdinándy szerint e jogok „külsı alakja” az aktív és a passzív választójog, a 

hivatalviselés joga és az esküdtképesség. A politikai jogokat csak magyar 

állampolgárok gyakorolhatták, szemben az elsı kategóriában említett 

jogokkal.459 Concha szerint a „parlamenti szervezethez” nem csak a tagok, 

hanem az állampolgárok összessége tartozott a politikai jogok gyakorlásán 

keresztül.460 A törvényhozásbeli részvétel lehetısége felmerült az 

állampolgársági ügyekben is. Gróf Kinszky Ernı megszerezte a magyar 

indigenatust, amellyel együtt járt, hogy részt vehetett az országgyőlés 

mőködésében.461 Báró Neffzer Károly a literae regales megszerzésével akarta 

bizonyítani törvényhozásbeli részvételi jogát.462  

 Kmety szerint az egyéni vagy emberi szabadságjogokat kiegészítették 

azon politikai jogok, amelyek a közszabadság részét alkotják. A szerzı a 

politikai szabadságot tartotta az alkotmányosság egyik legfontosabb elemének. 

Véleménye szerint ez a szabadság, „a politikai jogok megszerzésére való 

egyenlı képesség” csak a 19. században alakulhatott ki.463 

                                                 
457 Minden politikai jogot alkotmányjoghoz tartozónak tekintett. A polgárok államhatalmi részvételi 
jogát hívta politikai jogként értelmezte, megkülönböztetve ezt a polgári jogoktól. A német 
szakirodalom egy része a politikai jogot nevezte politisches Recht-nek vagy staatsbürgerliches Recht-
nek. TOMCSÁNYI, 1940. 169. 
458 POLNER, 1989. 483. 
459 A politikai jogokról: FERDINÁNDY, 1902. 292-295. Kmety is ugyan ezen a jogokat nevesítette. Vö. 
KMETY, 1911. 128. 
460 CONCHA, 1928./b 521. Concha tanulmánya Kuncz Ignác: A nemzetállam c. tankönyvének 
bírálataként született. 
461 MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. apsz. 
462 Az ügyben kiderült, hogy Neffzer erre nem volt jogosult. MOL K 150. 1884. I. 10. 2558. jksz. 
2558. apsz. A belügyminiszteri anyagokban sem egyértelmő a honosított családi nevének (Neftzer, 
Nefftzer, Neffzer) írása. 
463 KMETY, 1911. 128. Kiss István is ebben a szellemben elemzi a politikai jogokat. KISS, 1886. 194-
196. 
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 Horváth János szerint az alaki állampolgári jogok legfontosabb célja a 

köz- és a magánérdek védelme és biztonságának garantálása volt, továbbá, 

hogy „biztosítsa azon formákat, melynek keretén belıl az állampolgárok jogai 

védelme és biztosítása érvényesíthetı legyen, úgy a nyilvános, mint az egyéni 

élet sarkalatos érdekeinek tekintélyt szerezzen.”464 Ide sorolta a bírói önkény 

elleni védelmet, a „sérelem emelési” és kérvényezési jogot, az egyesülési és a 

gyülekezési jogot. 

 A szabadságjogokat mindenki gyakorolhatta, kivéve, ha azok 

élvezetétıl büntetés miatt fosztották meg. A törvények bizonyos feltételekhez 

köthették a politikai jogok gyakorlását.465 A szabadságjogok tartalma más volt 

Magyarországon, mint a társországok területén. A politikai jogok gyakorlását 

is egyedi feltétekhez köthették. Concha az „államban irányadó eszmével” 

indokolta a jogok korlátozását, mert ebben az esetben az egyéni jog és a 

szabadság érvényesítése lehetetlen lett volna.466 

 A szabadságjogok nem csupán a természetes személyeket illették meg, 

hanem a jogi személyeket is, mint az állampolgárok testületét. Kiss István 

corporatio alatt nem csak a szoros értelemben vett testületeket értette, hanem 

„azon egyéb jogi személyeket is, melyek hazánkban államjogi jogállással” 

rendelkeztek, mint az egyházi és világi közösségek, a községek, az egyletek és 

a társulatok.467 A szoros értelemben vett testületek (a világiak és az egyháziak) 

a magánjog és az egyházjog tekintetében bírtak jelentısséggel.  

 Az állampolgári kötelességek egy része Tomcsányi szerint nem csak a 

honpolgárokat, hanem az állam területén tartózkodó idegeneket is terhelte, 

amelyet az állam területi felségjogából vezetett le. Ez nem jelentette azt, hogy 

                                                 
464 HORVÁTH, 1894. 159. 
465 A szabadságjogok gyakorlásának korlátozását a büntetıjogi szabályok között találhatjuk meg. A 
politikai jogok gyakorlását feltételekhez (pl. nem, kor, vagyon) köthették. Ilyen jogszabály volt pl. az 
1848:V. tc. is. Ferdinándy szerint a „szabadságjogok tehát inkább absolut, a politikai jogok inkább 
relativ természetüek” voltak. FERDINÁNDY, 1902. 256. A politika jogok gyakorlásának általános 
feltételeit Kiss István is ismertette. Az állampolgárságon és a bevett valláshoz való tartozáson kívül 
még megkívánhattak egyéb feltételeket is. Törvények további speciális feltételeket elıírhattak. KISS, 
1886. 196. 
466 CONCHA, 1907. 327. 
467 A világiak alatt értette többek között a törvényhatóságokat, a szász universitast, az egyetemeket, a 
MTA-t, a kamarákat. Az egyháziak a törvényesen bevett vallásokat jelentették, a káptalanokat, a 
konventeket stb. Egyéb jogi személy kategóriába sorolta a királyi kincstárt, az alapítványokat stb. 
K ISS, 1886. 144-145. 
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az idegenek esetében ne tettek volna különbséget.468 Polner szerint a 

szabadságjogok egy részét (pl. a személyes szabadság) az ország területén 

tartózkodó idegenek is gyakorolhatták.469 

 Ferdinándy szerint az állampolgári kötelezettségek az állam iránti 

feltétlen engedelmességbıl eredtek. „De mivel fıkötelesség mellett, mint 

legfontosabbak, egyesek kidomborodnak, és az egyén alávetettségét az 

állammal szemben leginkább ezek jellemzik”.470 Kiemelte az állampolgári 

hőséget, az engedelmességet, a honvédelmi-, a közteherviselési- és a 

tankötelezettséget. 

 Az állampolgárok kötelességei Horváth szerint „magából az állami 

közösségbıl folyó kötelmek és e kötelmek mindenkire nézve akkor 

következnek be, midın az állampolgár jogait megszerzi, mihez nem szükséges 

semmiféle arra irányzott átvétele, vagy elismerése a kötelezettségnek.”471 

Véleménye szerint a kötelességek a személyre vagy a vagyonra 

vonatkozhattak. A polgári kötelességek közé sorolta azokat is, amelyeket 

kényszerrel lehetett megvalósítani (pl. az állampolgári engedelmesség, a 

tankötelezettség). A legtöbb jog a szabad akarat függvénye volt (pl. a 

díjazással nem járó hivatalok és a kiküldetések elvállalása). Az állampolgár 

általános kötelezettségei közé sorolta többek között a gyámság elvállalását, a 

tanúzási és az eskütételi kötelezettséget, amelyek teljesítése alól felmentést 

csak törvény adhatott. Részletesen elemezte az alkotmányos engedelmességet, 

a védkötelezettséget, a közteherviselést és a tankötelezettséget.472 

 Helyesen állapította meg Kmety, hogy az állampolgársági jogviszony 

tartalmát nem csak jogok, hanem kötelezettségek is alkották. Szerinte ezeket 

nem lehetett teljesen felsorolni, mert a „kötelességek annyifélék, a hány 

                                                 
468 TOMCSÁNYI, 1940. 230. 
469 POLNER, 1989. 483. 
470 Ezért nem találhatjuk meg Ferdinándy könyvében a kötelezettségek taxatív felsorolását. 
FERDINÁNDY, 1902. 256. 
471 HORVÁTH, 1894. 164.  
472 Horváth szerint a feljelentési kötelezettséget az 1878:V. tc. csak a 135. §-ban meghatározott 
esetben tette kötelezıvé. HORVÁTH, 1894. 164. A Csemegi-kódex határozta meg a politikai jog 
felfüggesztésére vonatkozó azon tényállásokat, amelyek általában hivatalvesztéssel jártak együtt. A 
jogerısen elítélt nem lehetett tagja az országgyőlésnek, az esküdtszéknek és nem gyakorolhatta 
választójogát. A hivatalvesztés és a politikai jogok felfüggesztésének idıtartamát a bíróság határozta 
meg. KISS, 1886. 197-199. 
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módon az állam polgáraitól vagy lakosaitól teljesítményeket, illetıleg 

magatartást” követelt.473 Csak azokat nevesítette, amelyek gazdasági vagy 

erkölcsi jelentısségüknél fogva kiemelkedtek.474 Ezt támasztotta alá 

Tomcsányi is, aki szerint ez a felsorolás nem lehetett teljes. „Amikor a 

közjogban a honpolgárok alapjogaival kapcsolatban a honpolgárok 

alapkötelezettségeirıl beszélünk, akkor csak azokra az általános jellegő 

kölességekre gondolunk, amelyeknek mintegy alapját képezik a többi 

kötelezettségeknek, amint az alapjogok is fundamentumai a többi 

jogoknak.”475 

 Kiss István az állam célok realizálásának igényével magyarázta az 

állampolgári kötelezettségek fontosságát. Az állampolgári státuszhoz szorosan 

kapcsolódtak a kötelességek, amelynek következtében az érintett személynek 

teljesíteni kellett ıket.476 

 Polner helyesen állapította meg, hogy mivel nem létezett közös osztrák-

magyar állampolgárság, az ebbıl eredı jogok és kötelezettségek szabályozása 

az adott ország autonómiájába tartozott, amely nem zárta ki annak a 

lehetıségét, hogy az államok az alapjogokat egymás javára, a köztük fennálló 

közjogi viszonyt figyelembe véve szabályozzák. Nem lehetnek olyan 

állampolgári jogok és kötelességek, „melyek az egyik állam polgárait úgy 

Magyarország, mint Ausztria irányában egy jogalapon, vagyis mint valami 

egység, pl. osztrák-magyar monarchia irányában illetnék meg.”477 

                                                 
473 KMETY, 1911. 128. 
474 A tankötelezettség mellett megemlítette az „óvodakötelezettség”-et. KMETY, 1911. 134. Vö. 
HORVÁTH, 1894. 164-183. 
475 TOMCSÁNYI, 1940. 230. 
476 Kiss István kiemelte, hogy az állampolgár a kötelezettségek teljesítését esküben fogadta meg. KISS, 
1886. 223. 
477 POLNER, 1891. 152. 
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VII. A kett ıs állampolgárság 

 

Az államok meghatározták az állampolgárság megszerzésének és 

elvesztésének szabályait, amelynek következtében kialakulhatott a kettıs vagy 

többes állampolgárság. Minden állam elismerte, hogy e szabályok 

megállapítása szuverén, a belsı hatalom számára fenntartott terület. Ez 

gyakran a honosságra vonatkozó szabályok összeütközéséhez vezetett, amely 

kollízió lehetett pozitív vagy negatív tartalmú. 

 Kettıs vagy többes állampolgárságról akkor beszélhetünk, ha egy 

személynek ugyanabban az idıpontban két vagy több állampolgársága van, két 

vagy több állam is saját polgárának tekinti. Főrész Klára szerint az államok 

tudatosan törekednek arra, hogy ezt helyzetet elkerüljék, vagy ebbıl a 

helyzetbıl eredı problémákat kiküszöböljék.478 

 A kettıs állampolgárság kérdése Bajáki szerint elkerülhetetlenül jelen 

lesz mindaddig, míg keletkezésének jogi lehetıségeit meg nem szüntetik. A 

szuverenitásból következett, hogy minden állam maga határozhatta meg az 

állampolgársági jog szabályait. Egy állam nem írhatta elı egy másiknak, hogy 

miként szabályozza a megszerzés és az elvesztés feltételeit.479 Főrész a 

jogintézmény eredetére hívta fel a figyelmet, hiszen történetileg az 

állampolgársági szabályokat a szuverén állami hatalom határozhatta meg. Az 

állampolgárság szabályozása szerinte „az állami szuverenitás közvetlen 

megnyilvánulása” volt.480 

 A szuverenitás legfıbb kritériumainak Királyfi a korlátlanságot, az 

oszthatatlanságot és a kizárólagosságot tartotta. Egyet értett Concha azon 

véleményével, hogy az egyik állam törekvése kizárhatta más országok 

akaratát, amely lehetıség érintette a területi és a személyi felségjog 

                                                 
478 FŐRÉSZ, 2007. 263.  
479 BAJÁKI, 1976. 146. Az állampolgársági szabályok meghatározásánál Kállai is a szuverenitás 
jelentıségét hangsúlyozza. Ebbıl a szempontból irrelevánsnak tartotta az „egyén esetleges másik 
(sokadik)” állampolgárságát. KÁLLAI , 2005. 114. 
480 FŐRÉSZ, 2007. 263. 
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kérdését.481 Egy állampolgár de iure csak egy állam fennhatóság alatt állhatott. 

A territoriális és perszonális felségjog egymás mellett teljes mértékben nem 

érvényesülhetett. Ez kizárta volna az egyik állami akarat tényleges 

megvalósulásának lehetıségét. A perszonális felségjog volt az állami 

impérium alanya, az állampolgárság pedig a tárgya. Az állampolgárság a 

szuverenitás megtestesítıje volt, amely a hatalom sajátosságait tükrözte vissza. 

Az államhatalom, mint feltétlen és kizárólagos intézmény jelenik meg, ezért 

Királyfi szerint az állampolgársági szabályokat is hasonló elvek szerint kell 

szabályozni. „Az állampolgárság kizárólagossága tehát szükségszerőleg 

következik az államhatalomnak, mint souverain hatalomnak 

kizárólagosságából.”482 Ezért kijelenthetı, hogy az állampolgárság exkluzív 

jellegő volt, amely kizárta egy személy felett más állami hatalom 

érvényesülését. Ez fejezte ki leginkább az állampolgársági jog 

inkompabilitását. A többes állampolgárságot jogilag nem lehetett elismerni, 

amelyet a jogok és a kötelezettségek rendszere is alátámasztott. Kérdésként 

merült fel, hogy mit is jelentett az állampolgárság kizárólagossága? Abban az 

esetben, ha egy személy két állampolgársággal rendelkezett, akkor egymással 

össze nem férı jogok és kötelezettségek terhelnék. Ha ezen jogokat és 

kötelezettségeket abszolút jogokként fogjuk fel, akkor érthetı, hogy két ilyen 

abszolút jelleggel rendelkezı jog vagy kötelezettség egymással nem fér össze. 

Ebbıl a kollizióból csak az egyik abszolút jog vagy kötelezettség kerülhet ki 

gyıztesen. 

 Királyfi szerint a többes állampolgárság nem csak az alapjogok 

tekintetében vezethetett összeütközésekhez, hanem a büntetıjog és a 

magánjog esetében is. Ebben az esetben döntı jelentısséggel bírt az illetı 

állampolgári státusza. Ebbıl kiindulva a jogbiztonság egyik fontos 

követelménye volt, hogy az állampolgárság tisztázott legyen. A többes 

állampolgárság esetén fenn áll annak a veszélye, hogy az egyik állam hatósága 

eltérıen állapítja meg az állampolgárság tartalmát. Ez visszaélésekre teremtett 

                                                 
481 CONCHA, 1907. 260. Vö. KIRÁLYFI , 1912. 176. 
482 Uo. 177. 
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volna lehetıséget, hiszen az illetı érdekeinek megfelelıen válogathatott volna 

állampolgársága között. Az „állampolgári kötelék jogi természete és ethikai 

jellege, valamint az állampolgárság gyakorlati szerepe, a jogi forgalomban 

való rendeltetése egyaránt a kizárólagosság ismérvét tüntetik fel e jogviszony 

legfıbb kritériumának, és így a kizárólagosság elvének kell az állampolgárság 

szabályozásánál kiinduló pontul szolgálnia.”483  

 Az elsı állampolgársági törvényünk nem tartotta kívánatos jogi 

helyzetnek a többes állampolgárság kialakulását, de ez alól lehettek kivételek. 

„Az állampolgári viszony természete, az egyes bensı kapcsolata s odaadása az 

állam iránt, azt követelik, hogy valaki csak egy államnak lehessen tagja, a 

többes állampolgárság kizárassék.”484 A kizárólagosság elvét nevezte Királyfi 

az állampolgársági jog „kategorikus imperativusának”.485 

 Királyfi a személyekre, az állampolgárokra, mint a nemzetközi 

forgalom alanyaira tekintett, amelynek értelmében ellenezte a kettıs 

állampolgárság intézményét és a kumuláció helyett a felcserélést tartotta 

kívánatosnak.  

 Az állampolgársági jog exkluzivitás-elvének érvényesítéséhez két 

szempontot kellett szem elıtt tartani. Az egyik az volt, hogy az állam addig ne 

vegyen fel állampolgárai közé idegent, ameddig más ország polgára volt. Ez 

egyben azt is jelentette, hogy a honosítás feltételei között szerepelnie kellett az 

állampolgári kötelékbıl való elbocsátásnak. A másik, hogy az állam ne tartson 

olyan személyeket kötelékben, akik idegen állampolgárságot szereztek. Az 

idegen állampolgárság megszerzésének így egyszersmind azt lett volna a 

következménye, hogy az érintett automatikusan veszítette volna el magyar 

állampolgárságát. Ezek az elvek érvényesültek az elsı állampolgársági 

                                                 
483 Ez azt jelentette, hogy a törvényhozóknak figyelemmel kellett lenniük az állampolgárság 
szabályainak elfogadásánál arra, hogy a megszerzés és az elvesztés eseteit és feltételeit úgy határozzák 
meg, hogy azzal ne segítsék elı a többes állampolgárság kialakulását. Uo. 179. 
484 Balogh alapvetıen e tételét az állampolgárság fogalmából vezette le, mert szerinte az 
állampolgárság nem más, mint egy adott államhoz való tartozás. BALOGH, 1901. 71. 
485 KIRÁLYFI , 1912. 179. 
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törvényünkben. „Ennek a két postulátumnak elismerése volna az 

állampolgárság szabályozásának összeférhetetlenségi törvénye.”486 

 A kettıs állampolgárság kapcsán felmerülhetett, hogy mely állam jogát 

kell alkalmazni. A vélemények e téren megoszlottak. Az egyik álláspont 

szerint, ha a polgár annak az országnak területén tartózkodott, amelynek 

egyben állampolgára is volt, akkor annak az államnak a jogát kellett 

alkalmazni és a másik ország jogszabályait figyelmen kívül kell hagyni. A 

másik az effektivitás elmélete volt, amely szerint mindig annak az országnak a 

jog volt az irányadó, amelyhez erısebb szálak főzték az illetı személyt. A 

harmadik nézet szerint, mindig az utóbb szerzett állampolgárság szerinti 

ország jogszabályait kell alkalmazni, mert az új állampolgárság 

„hatékonyabb”, mint a régebbi. Ezzel a kérdéssel szorosan összefügg, hogy 

melyik államnak kellett a védelmet biztosítania, amely azt is felvetette, hogy 

az illetı tartózkodási helyének állam megvédheti-e az állampolgárát olyan 

országgal szemben, amelynek szintén honpolgára volt.487 

 Az egymásra tekintet nélküli szabályozás párhuzamosságot 

eredményezhetett. Elıfordult, hogy azonos módon határozták meg az 

állampolgárság keletkezésének jogcímeit, amelynek következtében többes 

állampolgárság alakulhatott ki. Abban az esetben, ha az apa és az anya 

állampolgársága nem volt azonos, akkor az apa jogán (ius sanguinis a patre) 

és az anya jogán (ius sanguinis a matre) lehetett állampolgárságot szerezni. Az 

is megtörténhetett, hogy az illetı megtartotta eredeti állampolgárságát.488 Ez a 

helyzet a ius soli elvét érvényesítı államok esetében komoly 

következményekkel járhatott.489 A többes állampolgárság nem csak belsı, 

hanem idegen jogszabályi rendelkezések következtében is elıállhatott, amely 

azt jelentette, hogy kumulációnak volt egy tisztán közjogi és egy nemzetközi 

                                                 
486 Királyfi szerint a többes állampolgárság nem csak az „intern” törvényhozási szabályozás 
következtében állhatott elı, hiszen attól függetlenül is bekövetkezhetett. Uo. 180. 
487 BAJÁKI, 1976. 146. Véleménye szerint e kérdéseket csak nemzetközi szerzıdések útján lehetett 
megoldani.  
488 FŐRÉSZ, 2007. 264.  
489 Ilyen helyzet következhetett be, ha egy magyar állampolgárnak Angliában született gyermeke, aki 
ebben a pillanatban a ius soli elve alapján angol, míg a ius sanguinis elve alapján magyar állampolgár 
lett. Az 1869. évi argentin törvény értelmében, ha egy magyar állampolgár argentin nıt vett feleségül, 
a férj megszerezte az argentin állampolgárságot. KIRÁLYFI , 1912. 180. 
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jogi vonatkozása. A plurális állampolgárság kialakulása elleni védelemnek 

többféle eszköze volt, de teljesen kizárni csak a nemzetközi jog útján lehetett 

volna az állampolgárság megszerzésére és elvesztésére vonatkozó szabályok 

egységes megállapítása mellett. A szuverenitás az idegen államok tekintetében 

is érvényesült, amelynek következtében nem lehetett arra kényszeríteni az 

országot, hogy az állampolgársági jogát a magyar rendszerrel összhangban 

határozza meg. Nem maradt más lehetıség, mint a belsı jogi szabályozás, 

amely meghatározhatta az állampolgárság kizárólagosságának alapjait. A cél 

az volt, hogy az állam ne alkosson olyan jogszabályokat és ne fogadjon el 

olyan rendelkezéseket, amelyek elısegítették volna, hogy a magyar 

állampolgár, mint a nemzetközi forgalom alanya sujet mixte kerüljön ki.490 

 Hajas szerint a többes állampolgárságot az államok három féle módon 

közelíthették meg. Az országok leginkább arra törekedtek, hogy elkerüljék ezt 

a kellemetlenségekkel is járó jogi helyzetet. Az is elıfordulhatott, hogy az 

                                                 
490 Királyfi ezeket a feltételeket tartotta a legfontosabbnak a kizárólagosság megvalósításához, aki ezt 
a „postulatumát elismeri, az megfelelt az exclusivitás törvényének.” Helyesen állapította meg, hogy a 
korabeli európai állampolgársági jogok nem teljes mértékben követték a kizárólagosság elvét. Két 
kategóriába sorolta az államokat. Az elsıbe azok tartoztak, amelyek „passive” viselkedtek a többes 
állampolgárság iránt, amelyek nem tettek semmit a kumuláció esetére, nem akadályozták meg annak 
bekövetkezését. Véleménye szerint ezek az államok közvetve sértették az exkluzivitás elvét, mert nem 
alkottak prohibitív rendelkezéseket. A másik csoportba azokat az államokat sorolta, amelyek formális 
jogi elismerésben részesítették a többes állampolgárságot. Külön kiemelte a svájci szabályozást, 
amely tisztán elismerte az állampolgárságának összeférhetıségét más honossággal. A kizárólagos 
hőséget nem várták el a svájci állampolgároktól. Az állampolgári jogok és kötelezettségek 
tekintetében sem jelentett ez akadályt, külön kiemelve, hogy a védkötelezettség kérdését is 
megoldották. Királyfi az „exclusivitás negatio”-jának nevezte ezt a szabályozást. A német jogban a 
kizárólagosság elve a birodalmi és a tagállami állampolgárság tekintetében is érvényesülhetett, amely 
nem eredményezhetett olyan összeütközést, mint két önálló állam esetén. Ez segítette elı a német 
jogban a kettıs állampolgársággal szemben megnyilvánuló hajlandóságot. Uo. 181-186. Az 1870. évi 
törvény szabályozta az állampolgárságot. A kettıs állampolgárság jelent meg a német gyakorlatban. 
CAHN, 1908. 384. Természetesen ebbıl problémák is adódhattak. LABAND , 1904. 9. Uı. 1912. 362-
367. A norvég szabályozás a honosítás feltételeként határozta meg a korábbi állampolgársági kötelék 
megszüntetését. Az 1888. évi törvény nem volt minden tekintetben következetes, mert a 
közszolgálatba lépık esetében nem érvényesült a kizárólagosság elve. Legteljesebb mértében az 1899. 
évi japán törvény alkalmazta, hiszen kimondta, hogy az az állampolgár, aki saját akaratából szerzett 
idegen állampolgárságot, elveszti a japán honosságát. Rendkívül szigorú szabályokat írt elı, amelyet a 
népességpolitikai célok érdekében fogadtak el. KIRÁLYFI , 1912. 181-186. Scheerbarth ismertette a 
kettıs állampolgárság keletkezésének alapesetét és a ius soli elvének érvényesülését. SCHEERBARTH, 
1942. 57., LANDGRAFF, 1870. 634-635. A német állampolgársági jog történetéhez és fogalmának 
alakulásához: HELFRITZ, 1949. 103-106., ANSCHÜTZ, 1919. 245., SENDEL, 1876. 136. Drobig külön 
kitért a familienangehörigeit fogalmának alakulására és szerepének bemutatására. DROBIG, 1910. 2-4. 
Az 1870. évi német állampolgársági törvénnyel kapcsolatban: GEFELER, 1916. 1., MARTITZ, 1875. 
1116., JOHN, 1897. 19-20., MAGNUS, 1904. 20-21., LINDE, 1908. 59-60., BLUMENTHAL , 1916. 7. 
Ostermann részletesen felsorolta az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének az eseteit. 
OSTERMANN, 1906. 11. A német és a magyar állampolgárság harmonizációját segítette volna elı egy 
kölcsönös megállapodás. MtJkv. 19. sz. MOL K 27 (1877. 03. 09.) 21R/27. 
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országok tolerálták, vagy éppen elısegítették az emberi jogok érvényesülése 

miatt. A kettıs állampolgárok esetében nagyon fontos megjegyezni, hogy a 

polgárok ugyanazon jogok és kötelezettségek illették meg, mint a „rendes” 

állampolgárokat.491 

 A kettıs állampolgárság keletkezésének legalapvetıbb esete a születés 

volt. A gyermekek örökölték a szüleik honosságát. Ha azonban a felmenık 

állampolgársága különbözı volt és mindkét szülı állama a ius sanguinis elvét 

érvényesítette, akkor a gyermek kettıs állampolgárságú lett. A második 

esetben honosítással szerezett valaki többes állampolgárságot, de csak akkor, 

ha a naturalizát személy megtartotta eredeti honpolgárságát. Természetesen 

családjogi ténnyel is keletkezhetett többes állampolgárság, amelynek esetei a 

házasság, az örökbefogadás és a másik szülı ismertté válása volt. A nı követte 

férje státuszát, hiszen ha külföldi állampolgárságú férfihez ment feleségül, 

akkor elveszítette eredeti honosságát.492 Ha a házasság fennállása alatt a férj 

állampolgárságában változás történt, a feleség honossága is megváltozott. 

Késıbb ezen a kötöttségen változtattak, amelynek következtében a nı 

megtarthatta eredeti állampolgárságát, amelynek következtében kettıs 

állampolgárság alakulhatott ki. Az örökbefogadás esetén is hasonló volt a 

helyzet. Abban az esetben, ha az örökbefogadott és az örökbefogadó 

állampolgársága nem volt azonos, és az örökbefogadással az örökbefogadott 

személynek nem szőnt meg az eredeti állampolgársága.493 Elıfordulhatott, 

hogy a gyermek születésének idıpontjában csak az egyik szülıt ismerték, 

amelynek következtében annak állampolgárságát szerezte meg. Ha idıvel 

ismertté vált a másik szülı, akkor megszerezhette annak a honosságát is, 

amelynek eredményekét a gyermek kettıs állampolgárrá vált. 

                                                 
491 HAJAS, 2005. 277-278. 
492 Ezt Vutkovich is hangsúlyozta, hiszen ha ezt a szabályozást nem érvényesítették volna, akkor 
többes állampolgárság alakulhatott volna ki. Voltak olyan államok (pl. Argentína, Venezuela, USA), 
ahol a nı a házasságkötéssel nem veszítette el automatikusan az állampolgárságot, ez csak akkor 
következett be, ha hazájából elköltözött. VUTKOVICH, 1904. 179. Cott ismertette a nık 
állampolgárságának változását házasságkötésük által az Amerikai Egyesült Államokban. COTT, 1998. 
1440-1474., BREDBENNER, 1998. 16. 
493 FERENCZY, 1930. 74., BESNYİ, 1982. 105-107. 
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 A többes állampolgárságból eredı vitákat belsı szabályozással vagy 

nemzetközi szerzıdések kötésével lehetett volna rendezni. Az elsı esetben 

megoldást jelentett, ha az illetı eredeti állampolgárságát elveszítette volna, 

vagy ha a honosság megszerzésének elıfeltétele az elbocsátás, vagy a 

huzamos távollét, vagy az ország területének végleges elhagyása lett volna.494 

A nemzetközi egyezménnyel történı szabályozás esetén beszélhetünk 

multilaterális és bilaterális szerzıdésekrıl.495 Ilyen szerzıdéssel biztosan el 

lehetett kikerülni a kettıs állampolgárság keletkezését. Vutkovich helyesnek 

vélte ezt a megoldást, mert a törvény azt az elvett fogalmazta meg, hogy „az a 

magyar állampolgár, a ki egyszersmint más állampolgára, mindaddig magyar 

állampolgárnak tekintendı, míg magyar állampolgárságát a jelen törvény 

értelmében el nem veszítette.”496 A kettıs állampolgárság ténye nem szorult a 

másik állam részérıl elismerésre, hiszen minden ország saját maga határozta 

meg az állampolgársági jog szabályait, amelynek negatív következményeit 

egyezmények kötésével lehetett kikerülni.497 

 A törvény hatálya nem érintette azokat a nemzetközi szerzıdéseket, 

amelyeket korábban kötöttek. Ezen szerzıdésekben a jogszabálytól eltérı 

rendelkezéseket is megállapíthattak. A törvény 47. §-a a kizárólagosságot 

annyiban segítette elı, hogy olyan szerzıdésekrıl is lehetett szó, amelyekben 

az állampolgárság kumulációját kívánták megelızni.498 

                                                 
494 BESNYİ, 1982. 89-120. 
495 Az állampolgárság kérdését szabályozta az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák-Magyar 
Monarchia által 1870-ben kötött honosítási egyezmény. A témáról bıvebben: VARGA, 2004./c 54-57. 
Az 1876:XVII. tc. a svájci letelepedések tárgyában kötött szerzıdést tartalmazta. A belügyminiszter 
1888. március 28-án rendeletet adott ki a volt állampolgárok visszafogadása iránt a svájci 
szövetséggel kicserélt nyilatkozat közzététele tárgyában. Szintén belügyminiszteri rendelet 
szabályozta a Romániában élı, osztrák-magyar védencek helyzetét, amely a Romániával kötött 
nemzetközi egyezmény végrehajtási rendelete volt. A Szerbiával kötött kereskedelmi egyezményben 
rögzítették, hogy egyik állam polgára sem szerezhetett a másik országban állampolgárságot 
mindaddig, míg nem kaptak engedélyt az állampolgári kötelékbıl való kilépésre. VUTKOVICH, 1904. 
180. E szerzıdések jelentıségét Polner is kiemelte. POLNER, 1989. 484. 
496 Vutkovich szerint a törvényi szabályozás e rendelkezése ellentmondott a nemzetközi jog 
szabályainak. VUTKOVICH, 1904. 181. 
497 HAJAS, 2005. 277. 
498 KIRÁLYFI , 1912. 244. 
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 A monarchia két államában nem létezett közös állampolgárság, a 

„közös uralom pusztán tényleges közösséget” jelentett.499 

 A kettıs állampolgárság megszőntetését vagy minimálisra csökkentését 

szolgálta az elbocsátási okirat beszerzésének a kötelezettsége. A többes 

állampolgárságot ebben az esetben is csak akkor kerülhették ki, ha az érintett 

állam állampolgársági joga ismerte ezt a jogintézményt. 

A magyar állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl szóló 

törvényjavaslat részletes vitája során Veszter Imre kifogást emelt a kettıs vagy 

többes állampolgárság kérdését feszegetı elsı szakasszal kapcsolatban.500 

Szerinte a javaslat megengedte, vagy legalább is nem zárta ki ennek a 

lehetıségét, amelyet azért nem lehetett elfogadni, mert a politikai jogok és 

kötelezettségek tekintetében visszaélésekre teremthet lehetıséget. „A kettıs 

állampolgárság esetén, ha két állam egymással háborúba keveredik, akkor a 

kettıs állampolgár baj és veszedelem nélkül állampolgári hőségének egyik 

állam irányában sem felelhet meg. Ha velünk harczol, és az ellenség 

megfoghatja, mint hazaárulót ott akasztják föl, ha pedig ellenünk fordítja 

fegyverét, itt lövik fıbe, pedig mindkét esetben csupán állampolgári 

kötelességét teljesíti.”501 A kettıs állampolgárság a katonai kötelezettség 

kijátszásának eszköze is lehetett volna. Nemzetközi szerzıdés hiányában 

sajátos helyzet alakulhatott volna ki az országok között.502 

A kettıs állampolgárság a magánjog terén is igen súlyos 

következményekkel járhatott. Ha egy magyar állampolgár, aki egyszersmind 

osztrák állampolgár volt és törvényes házasságot kötött Ausztriában, a 

házasságból származó gyermek törvénytelennek minısültek volna 

Magyarországon. A képviselı egy másik esetet is nevesített. Ha a kettıs 

állampolgárságú személy Ausztriában végrendelkezett és ott is halt volna meg, 

                                                 
499 Uı. 1909. 434. Bosznia tekintetében Királyfi kijelentette, hogy mivel nem jött létre külön 
szuverenitás, külön állampolgárságról sem beszélhetünk. E területeken a bosnyák tartományi illetıség 
érvényesült. Uı. 1911. passim. 
500 CSIZMADIA , 1969. 1084. 
501 Veszter külön kiemelte az orosz, a szerb, az osztrák vagy a német állampolgársággal való halmozás 
lehetıségét. Véleménye szerint elıfordulhat, hogy az állampolgár egy napon választ országgyőlési 
képviselıt Pozsonyban és Bécsben. A képviselı beszédét Madarász József szakította meg indulatos 
közbekiabálással. KN. 1879. VII. 290. 
502 VARGA, 2004./c 54-57. 
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akkor az osztrák törvényeket kellett volna alkalmazni. „Szóval, alig van kérdés 

a magánjog terén, a melybıl a kettıs állampolgárság korlátlan megtartása 

mellett a legkülönbözıbb, legszövevényesebb bonyodalmak ne 

keletkezhetnének.”503  

Nem lehet a magyar jogi normáktól függıvé tenni, hogy egy idegen 

állam egy magyar honpolgárt a saját kötelékébe felvegyen, „mert mi más 

államnak törvényt nem szabhatunk: minél fogva azt, hogy a magyar 

állampolgár egyuttal más államnak polgára ne lehessen, ily mereven ki sem 

mondhatjuk.”504 Ennek ellenére a képviselı szerint ragaszkodni kell a magyar 

állampolgárság kizárólagosságának eszméjéhez, és törekedni kell, hogy az 

ebbıl származó negatív következményeket minimálisra csökkentsék. Ezt úgy 

lehet elérni, hogy az az állampolgár, aki más ország kötelékébe lép, elveszíti 

magyar honosságát. Annak a személynek, aki magyar állampolgár akar lenni, 

igazolnia kell, hogy elbocsátották. Abban az esetben, ha az adott ország nem 

ismeri az elbocsátás jogintézményét, a magyar állampolgársági esküben meg 

kellene megfogadni, hogy magyar honpolgárként nem gyakorolja a korábbi 

állampolgárságából eredı jogait.505  

Hoffmann Pál szerint helyes, hogy a javaslat elején rögzítették került a 

magyar állampolgárság egységét és oszthatatlanságát. Szerinte ezt nem az 

állampolgárság elvesztésénél kellene szabályozni. „Nemcsak arról van itt szó, 

hogy ki veszíti el a jövıben, hanem arról is, hogy ki tekinthetı ezen törvény 

értelmében ma is állampolgárnak.”506 A törvényjavaslat életbelépése nem csak 

a kialakuló többes állampolgárságot érintette volna, hanem a már meglévı 

kettıs állampolgárságot viselı személyeknek is el kellett volna számolni, hogy 

melyiket kívánták volna fenntartani. Már az elsı szakaszban rögzíteni kell a 

                                                 
503 A képviselı külön nevesítette a katonai kötelezettség kijátszásának lehetıségét. KN. 1879. VII. 
290. 
504 Veszter szerint nem lehetett elvárni, hogy az államok ezen az elveket saját honosítási szabályainak 
megalkotásánál figyelembe vegyék. KN. 1879. VII. 291. 
505 A képviselı visszavonta a különvéleményben tett javaslatait, mert szerinte ezek a módosítások nem 
az 1. § rendelkezéseit érintették. Erre reagálva Ormay Károly is elállt a bejelentett felszólalásától. KN. 
1879. VII. 291.  
506 Hoffmann nem értett egyet Veszter Imre hozzászólásával, miszerint e témára majd az 
állampolgárság elvesztése kapcsán kell visszatérni. KN. 1879. VII. 291. Vö. Veszter Imre javaslata. 
KN. 1879. VII. 290-291. A témához: KISTELEKI, 1996/97. 46-47., VARGA, 2003./a 267-293. 
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magyar állampolgárság egységességének az elvét. Véleménye szerint 

támogatni kell a magyar állampolgárság inkompabilitását. A képviselı külön 

kiemelte, hogy Ausztriát nem tekinti idegen államnak. „Ennek az igazolása 

fekszik azon kapcsolatban, mely Magyarország és ı Felsége többi országai és 

tartományai között fenforog és a mely kültekintetben, nemzetközileg egységes 

vezérletben nyilvánul” meg.507  

Tisza Kálmán szerint ezt csak úgy lehetne elérni, ha a nemzetközi 

szerzıdésekbe vagy a nemzetközi jog tételei közé felvennék. Véleménye 

szerint, ha a magyar állam ezt az elvet érvényre jutatta volna, akkor 

hátrányosabb helyzetbe került volna más államokkal szemben. A legtöbb 

államban nem követelték meg az elbocsátást a honosság megszerzését 

megelızıen.508 

A honosítási bizottság elıadója szintén az eredeti javaslat szövegét 

vélte helyesnek, mert „a magyar parlament ezen alkotásával az egész civilisált 

Európa, vagy az egész civilisált világ államai egyöntető törvényt hoznának, 

nem volnék ellene a módosítványnak. De hiába hozunk mi ilyen exclusiv 

törvényt, ha más államokat nem kötelezhetünk annak megfelelı törvény 

hozására, az intézkedés mindig csak félszeg lesz.”509 Az ilyen tartalmú törvény 

meghozatalát sem gazdasági, sem pedig demográfiai szempontok nem 

indokolták.510  

E felszólalásokat követıen Veszter Imre a kettıs állampolgársággal 

kapcsolatban megjegyezte, hogy az ezzel járó bonyodalmakat nem lehetett 

teljesen kizárni, de törekedni kellett azok csökkentésére. Ezért indítványozta, 

hogy a 8. § elé iktassák be a következı rendelkezést: hogy a magyar 

állampolgárok közé csak azt a külföldit vegyék fel, aki igazolja 

                                                 
507 A képviselı szerint a középkor „magánjogias” felfogásának volt a következménye, hogy idegen 
alattvaló magyar állampolgár lehetett. Az 1. § kapcsán a következıket javasolta: „idegen államhoz 
csatoló alattvalói viszony a magyar állampolgári minısséggel össze nem fér.” KN. 1879. VII. 291. 
508 A miniszterelnök az eredeti szöveg elfogadását javasolta. A politikai menekültek helyzetét külön 
kivételként nevesítette. KN. 1879. VII. 292. 
509 A hadkötelezettséggel kapcsolatos aggályokat a törvényjavaslat 31. §-ában rögzített szabályokkal 
vélte kiküszöbölhetınek. KN. 1879. VII. 292. 
510 Ugyanezek elvek érvényesülését figyelhetjük meg a 19. századi francia állampolgársági jog 
alakulásánál. VARGA, 2005./b 353-370. 
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elbocsáttatását.511 Külön kiemelte beszédében, hogy amennyiben az illetı 

állam törvényei szerint ez lehetséges. Voltak olyan európai államok, amelyek 

ezt a jogintézmény nem ismerték, így nem lehetett szabadulni az adott ország 

állampolgársági kötelékébıl.  

A miniszterelnök nem értett egyet e véleménnyel, mert szerinte 

egyetlen államra nézve sem jelent elınyt a kettıs állampolgárság intézménye. 

A speciális magyar viszonyok ezt feltétlenül alátámasztották, mert „míg talán 

compatibilis lehet a német állampolgárság az olasz állampolgársággal, 

tagadom: hogy orosz alattvalói minıség compatibilis volna a magyarral.”512 

A kettıs állampolgárság ügyében szólalt fel Irányi Dániel is, aki nem 

értett egyet Veszter Imre által elmondottakkal, miszerint csak azokat az 

idegeneket lehetett volna honosítani, akiket elbocsátottak. „Vannak 

kötelezettségei, azon kötelezettségeket csak is azon állam követelheti tıle, a 

melyek területén lakik, a hol van; de hogy egy más állam az ı elıbbi 

kötelezettségét számba vegye, vajjon teljesítette-e elıbb azon 

kötelezettségeket, melyekkel elıbbi hazája iránt tartozott, arra én nem tartom 

Magyarországot, vagy más államot kötelezettnek.”513 Elıfordulhat, hogy nem 

lehet befogadni a menekülteket, akik hazájukba nem térhettek vissza, mert 

nem bocsátották el ıket. A védkötelezettség elmulasztását sem lehet a 

vétségek közé sorolni, és nem lehet miatta az illetı személyt kiadatni.514 

Szerinte ezt eredményezné Veszter képviselı indítványa, amelyet ily módon 

nem tartott elfogadhatónak. 

Hegyessy Márton megjegyezte, hogy a kettıs állampolgárság 

kiküszöbölésének indokaként nem lehet elfogadni a távollét bevezetését. 

Szerinte olyan kevesen vagyunk – Széchenyi István szavait idézte, − hogy 

„még az apagyilkosnak is meg kell kegyelmezni csakhogy ne fogyjon a 

                                                 
511 A képviselı kiemelte a kettıs állampolgárság által keletkezett problémákat a magánjog egyes 
területén. KN. 1879. VII. 316. Veszter korábbi hozzászólása: KN. 1879. VII. 290-291. 
512 KN. 1879. VII. 316-317. Vö. Tisza Kálmán javaslata. KN. 1879. VII. 292. 
513 Az elbocsátási bizonyítvány felmutatását szükségesnek vélte és támogatta Csanády Sándor 
javaslatát. KN. 1879. VII. 317-318. 
514 Erre külön példaként említette, hogy ha valaki Németországban nem teljesíti hadkötelezettségét, 
nem lehetett befogadni, illetve a magyar állampolgárok közé felvenni. KN. 1879. VII. 318. 
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magyar ember, de hát mi mesterséges indokot keresünk arra, hogy mentül 

inkább fogyasszuk magunkat.”515 Ezért ezt egyáltalán nem tartotta 

megvalósíthatónak.516 Csak akkor lehetne elfogadni az elızı képviselık 

érvelését, ha az illetı magyar állampolgár más állampolgárságot szerzett. A 

javaslat szerint elıfordulhatott volna, hogy valaki úgy veszítené el a magyar 

honosságát, hogy más állampolgárságot nem szerezne, így hontalan lenne. 

Az igazságügyminiszter a kiköltözés megakadályozását vagy 

korlátozását csak olyan keretek között tartaná elfogadhatónak, amelyet az 

állam érdeke feltétlenül megkívánt. Szilágyi Dezsı szerint itt nem „arról van 

szó, hogy két állampolgárságnak egy személyben való egyesítését 

meggátoljuk, hanem arról van szó, hogy a két állampolgárságnak az illetı 

akaratával való egyesítése legyen kizárva.”517 

Véleménye szerint a kettıs állampolgárság két ok miatt keletkezhet. 

Egyrészt a törvények különbözısége miatt, hiszen az egyes országok eltérıen 

szabályozhatták az elvesztés és a megszerzés eseteit, amelyet befolyásolni 

nem lehetett. Minden államnak el kellett viselnie, hogy esetleg egy 

személynek két állampolgársága van.518  

Nem lehet megvalósítani azt, hogy egy magyar állampolgár, ha 

külföldön letelepedett, ne szerezhesse meg az állampolgárságot úgy, hogy ne 

veszítse el a sajátját. Az engedelmességet és a hőséget, amellyel a honpolgár 

saját hazája irányába tartozik, nem lehet megosztani két állam között. Ezért 

helyesnek tartotta azt az álláspontot, hogy a törvényhozás gátolja meg a kettıs 

állampolgárság kialakulását, ha az az illetı akaratától függött. A kérdésként 

merül fel, hogy egy magyar állampolgárnak megengedje-e, hogy ha külföldre 

települt és megszerezte az adott ország honosságát, akkor megtarthassa-e a 

magyar állampolgárságot? 

                                                 
515 KN. 1879. VII. 365. 
516 Hivatkozott Angliára, hogy ott éppen eltörölték ezt a rendelkezést, amit mi éppen be kívántunk 
vezetni. KN. 1879. VII. 365. 
517 KN. 1879. VII. 384. 
518 Példaként az angolokat és a franciákat említette. KN. 1879. VII. 384. 
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A többes állampolgárságot, az osztrák-magyar kettıs állampolgárságot 

mind jogilag, mind politikailag anomáliának tartotta.519 Az állampolgári 

kötelezettségek teljesítése nehézségekbe ütközhet, abban az esetben, ha az 

érintett két ország háborús viszonyba került. 

Molnár Aladár kifogásolta a kettıs állampolgárság bevezetését, mert 

szerinte nem lenne elınyıs egyetlen állam számára sem. Elıfordulhatott volna 

olyan eset, hogy bizonyos országokban nem kívánják meg az állampolgárság 

megszerzéséhez a tíz éves tartózkodást. Ilyenkor nem léphetne érvénybe a 

távollétre vonatkozó szabály, amelynek következtében az illetınek két 

állampolgársága lenne.520 

A miniszterelnök szerint ez káros hatással lehet abban az esetben, ha 

valaki éppen az állampolgári kötelességek teljesítése alól akar szabadulni. Ha 

ezt a képviselık elfogadnák, éppen a magyar állam nyújtana ehhez segítséget. 

Molnár Aladár javasolta, hogy Mandel képviselı indítványához tegyék hozzá, 

hogy „elveszíti állampolgári jogát, a mennyiben a magyar állam kötelékébıl 

elbocsátatása, a jelen törvény 22. és 23. §§-ai értelmében nem 

akadályozható.”521 Ha a kitelepedést nem lehetett megakadályozni, akkor 

legalább azt kellett volna kimondani, hogy a kiköltözéssel elveszítette volna 

magyar állampolgárságát. 

Simonyi Ernı szerint az egyetlen releváns elv volt, hogy a született 

magyarok állampolgárságukat csak akkor veszíthetik el, ha kérnék. Ha az 

emberek azért kezdeményezik egy újabb állampolgárság megszerzését, mert 

egyébként nem folyathatnának üzleti tevékenységet, vagy nem szerezhetnének 

„jószágot” az adott államban, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a személyek 

kényszerhelyzetben vannak és nem biztos, hogy le akarnak mondani a magyar 

állampolgárságról. „Ez nem dacz hazája iránt és mindenkor elegendı az, hogy 

ık magyarok akarnak maradni, hogy az idegen állampolgárságot csak 

                                                 
519 Például Madarász József képviselı is. KN. 1879. VII. 385. 
520 Molnár szerint voltak olyan képviselık, akik támogatták a kettıs állampolgárság fenntartását, 
„minden esetben csak azért, hogy bizonyos személyek bizonyos eshetıségre tehessék azt, hogy más 
államokban is felvéthessenek és egyszersmind a magyar államnak is polgárai maradjanak”. KN. 1879. 
VII. 387. 
521 A miniszterelnök érveit nem fogadta el, Mandel Pál javaslatát támogatta. KN. 1879. VII. 388. Vö. 
Mandel Pál hozzászólása. KN. 1879. VII. 383. 
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ideiglenesen tartják és szándékuk a magyar hazába visszajönni.”522 Ha egy 

állam azt kívánta meg, hogy az üzleti vagy egyéb tevékenység folyatásához 

szerezze meg az állampolgárságot, de nem várta el, hogy lemondjon a magyar 

honosságáról, akkor azt a magyar törvényhozásnak sem lehetett volna 

megkívánni. Ha a kötelezettségek teljesítése esetén összeütközésbe került 

volna, „akkor még mindig jobb, ha magyar állampolgár, mert ha háború esetén 

ellenünk fogna fegyvert, akkor úgy bánhatunk el vele, mint hazaárulóval; 

természetesen, csak azon estben, ha mint a nürnberieknél szokás, elıbb 

elfogjuk.”523 Mert ellenkezı esetben ki kellett volna szolgáltatni, mint 

hadifoglyot. Abban az esetben, ha az idegen államban tartózkodó személy 

megtarthatná a magyar állampolgárságát, akkor nem fordulhatna fegyverrel a 

hazája ellen, míg ellenkezı esetben ezt nem lehetne megakadályozni.524 

Molnár Aladár szerint a javaslat tárgyalása során következetesen 

érvényesült az az elv, hogy egy személy csak egy ország állampolgára 

lehessen, kivéve, ha azt rajta kívül álló okok indokolták. Ez jutott kifejezésre a 

37. §-ban is, amely azt mondta ki, hogy „azon magyar állampolgár, aki 

egyszersmind más állam polgára, mindaddig magyar állampolgárnak 

tekintendı, míg magyar állampolgárságát a jelen törvény értelmében el nem 

veszítette.”525 A kettıs állampolgárság azzal a következménnyel járhatna, 

hogy az illetı az állampolgári jogait és kötelezettségeit a másik állam irányába 

fogja teljesíteni, amelynek következtében éppen a magyar állam jogosítaná fel 

a haza elleni cselekvésre. Javasolta, hogy legalább a törvényhozás rögzítse, 

hogy az érintett csak az egyik országgyőlésnek lehet a tagja. Egy olyan 

rendelkezés bevételét kérte, amely „nem fogja lehetıvé tenni, hogy valaki 

                                                 
522 Simonyi szerint csak a honosított személyekre lehetne meghatározni, hogy hogyan szerezhette meg 
és veszíthette el a magyar állampolgárságot. A született magyarokra ezt nem tartotta alkalmazhatónak. 
Véleménye szerint az a magyar honpolgár, aki „lemondott magyar állampolgárságáról s megérdemli, 
hogy kitöröltessék.” Ezt az egy elvet támogatta a képviselı. KN. 1879. VII. 388. 
523 A kettıs állampolgárság megszerzésében nem látott semmi anomáliát. A megszőntetését a fentebbi 
esetben csak az irigységgel magyarázta, hogy valakinek két állampolgársága is lehetett. A 
kötelességek teljesítése esetén teljesen egyetértett Molnár Aladárral. KN. 1879. VII. 389. Vö. Molnár 
Aladár hozzászólása. KN. 1879. VII. 387-388. 
524 Nem támogatta Mandel Pál javaslatát. KN. 1879. VII. 389. Madel Pál hozzászólása: KN. 1879. 
VII. 383. 
525 KN. 1879. VII. 391. 
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egyidejőleg a magyar államnak és más államnak is polgára és mégis a magyar 

törvényhozás tagja legyen.”526  

Az elfogadott törvény 36. §-át Királyfi szerint úgy értelmezték, mint ha 

az a többes állampolgárság elismerését jelentené. Polner azon az állásponton 

volt, hogy a „magyar államhoz való tartozás nem szükségkép kizárólagos s a 

magyar állampolgár lehet más államnak is polgára.”527 

A belügyminiszteri anyagokban kevés ügy kapcsán merült fel a kettıs 

állampolgárság kérdése. Toborovics Sándor ügyében hivatkoztak a fentebb 

említett törvényi rendelkezésre. Tisztázandó jogi elıkérdés volt, hogy az illetı 

megszerezte-e a szerb állampolgárságot. A miniszter kijelentette, hogy 

mindaddig magyar állampolgárnak kellett tekinteni az illetı személyt, míg a 

magyar állampolgárságát az 1879:L. tc. alapján el nem veszítette. Az 

ügyiratok tanulsága szerint a minisztérium nem állított ki elbocsátási 

okiratot.528 Egy másik esetben a belügyminiszter szintén a törvény 36. §-ára 

hivatkozott. Gróf Kinszky Ernı Rudolf ügyében kiderült, hogy az 1723-ban 

honosított Kinszky Lajos leszármazottja volt. A belügyi anyagokból nem lehet 

megállapítani, hogy a kettıs állampolgárságot elfogadhatónak tartották a 

fırendi házi tagok esetében is.529 

Az osztrák közjogászok (pl. Mayrhofer, Milner) e rendelkezést úgy 

értelmezték, hogy a törvény elfogadta a kettıs állampolgárságot. Az osztrák 

közjog igyekezett levezetni a magyar állampolgársági jog kumulálásának 

lehetıségét, amely alapját képezte volna az osztrák-magyar állampolgárság 

megteremtésének. Királyfi véleménye az érintett szakasz kapcsán más volt, 

                                                 
526 Véleménye szerint ezt meg kell akadályozni, ezért javasolta, hogy a 37. § 2. bekezdése után a 
következı szöveget fogadják el. A „17. §. értelmében eszközölt honosítás oly hatálya, hogy a 
honosított a törvényhozásnak a tagja lehessen, csak akkor áll elı, ha a honosított kimutatja, hogy 
elbocsátott azon állam kötelékébıl, amelybe eddig tartozott, a mennyiben ilyen elbocsátásnak azon 
ország törvényei szerint helye van.” Ebben az esetben a királyi jogkörbe tartozó honosításról volt szó. 
KN. 1879. VII. 392. 
527 POLNER. 1989. 487. Véleményem szerint Polner tisztában volt a kettıs állampolgárság 
következményeivel, hiszen azt írta, hogy a többes állampolgárságból „összeütközések keletkezhetnek, 
amelynek kikerülése végett az államok szerzıdéseket köthetnek”. Vö. KIRÁLYFI , 1912. 237-238., 
PİZEL, 1913. 41-42. 
528 MOL K 150. I. 10. 1883. 46009. jksz. 29191. apsz. Az ügy kapcsán: MOL K 150. I. 10. 1883. 
29191. jksz. 29191. apsz., MOL K 150. I. 10. 1884. 4211. jksz. 4211. apsz. 
529 MOL K 150. I. 10. 1888. 80838. jksz. 69955. apsz., MOL K 150. I. 10. 1888. 7686. jksz. 69955. 
apsz. 
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mert szerinte a törvényhozó akarat itt arra irányult, hogy egy magyar 

állampolgár egy másik állampolgárságot is megszerezhessen. Ebben az 

esetben csak a magyar állampolgárságot tekintette fennállónak. Ez a törvényi 

rendelkezés éppen azt jelentette, hogy egy magyar állampolgár nem lehetett 

egyidejőleg más ország honpolgára is. Nem lehetett figyelembe venni azt a 

tényt, ha a személynek két állampolgársága volt. A „magyar jog ezt az 

állapotot jogi figyelembe nem részesíti, az ily személy továbbra is kizárólag 

mint magyar állampolgárt kezeli, más szóval, hogy a magyar állampolgárság 

mellett idegen állampolgárságot egy személyben nem tür meg.”530 

A törvény pontosan rögzítette, hogy a magyar állampolgárság idegen 

honossággal való kumulációja esetén az illetıt magyar állampolgárként ítéli 

meg. Ez azt jelentette, hogy a magyar állampolgárságot nem befolyásolja, 

hogy az érintett személynek több honpolgársága van. Ez fejezte ki leginkább 

az állampolgárság exkluzivitását. A magyar állampolgári státusszal nem fért 

össze egy másik állampolgárság. A magyar jog a többes állampolgársággal 

rendelkezı személyeknek is épp úgy megadta a védelmet, mint azoknak akik 

„csak” magyar honosok voltak. Ez a szabály akkor is érvényesült, ha az illetı 

a másik állampolgársága szerinti állam területén tartózkodott.531 

Kmety szerint a magyar jog csak „supponálja” a többes 

állampolgárságot, amely azonban nem jelentette annak jogi elismerését.532 A 

törvény egyszerően csak azzal a lehetıséggel számolt, hogy a kettıs 

állampolgárság egyszerően de facto bekövetkezhetett. A képviselık ezért 

fogadták el a törvény 36. §-át, amellyel a többes állampolgárság jogi 

elismerését megtagadták. Az elsı állampolgársági törvényünk elismerte a 

                                                 
530 Királyfi szerint ezzel analóg rendelkezést fogalmazott meg az 1870. évi angol törvény, amely 
szerint a honosított angol alattvaló azon ország területén tartózkodott, amelynek honosítása elıtt 
állampolgára volt, mindaddig nem minısült angolnak, míg másik állampolgársága meg nem szőnt az 
illetı állam törvényeinek rendelkezései szerint. Ez a rendelkezés nem teljesen felelt meg a magyar 
törvény hivatkozott részének, hiszen bizonyos körülmények között elismerte a kettıs állampolgárság 
fennállását. Hasonlóképpen szabályozta a kérdést az 1903. évi svájci szövetségi törvény is. E 
rendelkezések célja az volt, hogy elkerüljék a diplomáciai bonyodalmakat és a fiktív naturalizációt. 
K IRÁLYFI , 1912. 239-240. Az 1870. évi angol állampolgársági törvény rövid bemutatása: DUMMETT − 

NICOL, 1990. 87-89. 
531 Az angol és a svájci állampolgársági jog a többes állampolgárság joghatásait elismerte és 
jogállapotként fogta fel. Ezzel szemben a magyar jog semmilyen jogkövetkezményt nem főzött a 
másik állampolgársághoz. KIRÁLYFI , 1912. 241. 
532 KMETY, 1911. 74. Ezzel a megállapításával Királyfi is egyet értett. KIRÁLYFI , 1912. 241. 
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többes állampolgárságot. Királyfi a kettıs állampolgárság ilyen szabályozását 

európai „unicum”-nak tekintette, hiszen „implicite az állampolgárság 

exclusivitásának ilyen merev formában való kijelentésével a tételes jogok 

egyikében sem találkozunk.”533  

A törvény nem gondoskodott e rendelkezés gyakorlati érvényesülésérıl, 

mert nem akadályozta meg a többes állampolgárság kialakulását. 

Megkövetelte volna a jogszabály, hogy csak azok a személyek szerezhessenek 

magyar állampolgárságot, akik kiléptek állampolgári kötelékükbıl. Azt is 

feltételként kellett volna szabályozni, hogy ne tarthassák meg eredeti 

állampolgárságukat azok a személyek, akik meg akarták szerezni a magyar 

honosságot. Ezen követelményeknek azonban a törvény nem tett eleget, mert 

nem írta elı feltételként a honosításnál és a visszahonosításnál a korábbi 

állampolgárság megszüntetését.534 Nem volt a törvénynek olyan rendelkezése, 

amely pozitív módon értékelte volna a többes állampolgárságot. Ezért érdemes 

megvizsgálni, hogy a jogszabály mely szakaszainak lett volna a feladata a 

kizárólagosság elvének érvényesítése. 

A 19. § kimondta, hogy „mindaddig, míg idegen honosságuk be nem 

bizonyítatik, magyar állampolgároknak tekintendık: 1. akik a magyar korona 

országai területén születtek, 2. akik ezen területen mint lelencek találtattak és 

neveltetnek vagy felneveltettek.”535 Roszner szerint a törvényalkotók ezzel a 

rendelkezéssel a többes állampolgárság kialakulását segítették elı. Ezzel 

Királyfi nem értett egyet, mert a jogszabály nem ezt, hanem a magyar 

állampolgárság praesumptio-ját célozta. Ideiglenes jelleggel megkapta a 

magyar állampolgárságot az illetı, akinek az eredeti állampolgársága 

ismeretlen volt. Abban a pillanatban, amikor a helyzetet véglegesen tisztázták, 

az átmeneti jellegő állampolgárság megszőnt. Királyfi szerint ezért nem 

jelentette ez a rendelkezés a többes állampolgárság kialakulását. Véleményem 

szerint e jogszabályhely elsıdleges célja a hontalanság megelızése volt, ami 

prioritást élvezett. Nem is alakulhatott ki kettıs állampolgárság, hiszen csak 

                                                 
533

 Uı. 1912. 242. 
534 Ezt a feltétel elıírta az 1848. és az 1868. évi javaslat is. SZALAY , 1847. 189-209., 213-237. 
535 1879:L. tc. 19. § 
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magyar állampolgársággal rendelkezett az illetı, míg eredeti állampolgárságát 

nem ismerték.  

A visszahonosítással kapcsolatos 39. § csak annyiban érintette a 

kizárólagosság elvét, hogy elınyben részesítette azon személyeket, akik nem 

szereztek idıben idegen állampolgárságot. Aki távollét vagy elbocsátás miatt 

veszített el a magyar állampolgárságát és más honosságot nem szerzett, vissza 

lehetett venni még akkor is, ha az ország területére nem tért vissza. A törvény 

48. § lehetıséget teremtett opció útján arra, hogy a többes állampolgárságot 

kiküszöböljék. Linder Károly ügyében kiderült, hogy a belügyminiszter 

figyelmezette a fıváros polgármesterét, hogy mindent tegyen meg annak 

érdekében, hogy a kettıs állampolgárságot a minimálisra csökkentse. Linder 

nem kérte az idegen állampolgárságának a fenntartását az 1879:L. 48. §-a 

alapján, amely tisztázta az esetet.536 

Ezekbıl a rendelkezésekbıl világosan kiolvasható, hogy a törvény nem 

törekedett arra, hogy a többes állampolgárság megelızése érdekében mindent 

megtegyen. Pusztán elvi kijelentést tett annak érdekében, hogy elkerülje az 

állampolgárság halmozását. Elmulasztotta a „reális biztosítékokat”, hiszen 

kimondta „a magyar állampolgárságnak más állampolgársággal való 

összeférhetetlenségét, de mit sem tesz arra nézve, hogy más állampolgársággal 

való comulatio be ne következhessék.”537 

A belügyminiszter a joghézagot a törvény gyakorlati végrehajtása során 

igyekezett pótolni, hiszen a jogszabály lehetıséget teremtett a diszpozitív 

értelmezésre. E helyen azonban némi pontosításra szorul Királyfi álláspontja, 

hiszen a törvény a horvát bánt ugyan olyan jogkörrel ruházta fel, mint a 

magyar belügyminisztert. Mindketten diszkrecionális jogkörrel rendelkeztek 

az állampolgárság megadására irányuló eljárásban. 

A minisztérium igyekezett a gyakorlat igényeinek érvényt szerezni. A 

belügyminiszter megtagadhatta a honosítást, ha a törvényben rögzített 

                                                 
536 MOL K 150. I. 10. 1890. 60305. jksz. 7247. apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 44734. jksz. 7247. 
apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 30868. jksz. 7247. apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 23740. jksz. 7247. 
apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 11566. jksz. 7247. apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 7247. jksz. 
Alapszám hiányzik. 
537 KIRÁLYFI , 1912. 245. 
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feltételek közül valamelyik nem teljesült. A miniszter törekedett a 

kizárólagosság elvének érvényesítésére. A törvény végrehajtási utasítása 

elıírta: figyelembe kellett venni a honosításnál, hogy a kérelmezıt hazája 

elbocsátotta-e. A kormány arra törekedett, hogy a „status duplex 

bekövetkezését a lehetıségig” elhárítsa.538 Az elbocsátást olyan esetekben 

lehetett csak megkövetelni, ha az érintett állam állampolgársági joga ismerte a 

jogintézményt. Erre nézve nemzetközi szerzıdéseket is lehetett kötni, 

amelynek hiányában a belügyminiszter kénytelen volt honosítani a 

kérelmezıt, még akkor is, ha ez a többes állampolgárság kialakulásához 

vezetett.539 A törvény csak a többes állampolgárság tilalmának elvét rögzítette, 

de ennek a principiumnak nem szerzett gyakorlati érvényt, amelynek 

következtében ez a szabály absztrakt jogelv maradt. A törvény de jure nem 

ismerte el a kettıs állampolgárságot, azonban de facto nem tett semmit a 

megakadályozása érdekében. „Az exclusivitás elvi deklarációja tehát, a kettıs 

állampolgárság tényleges bekövetkezésének elhárítása nélkül pusztán nundum 

principium, amelynek önmagában gyakorlati értéke nincsen.”540 

A kettıs állampolgárság esetén két szuverén állam szabályai ütköztek 

egymással, amelyet csak kölcsönös engedékenység mellett lehetett feloldani. 

A 36. § a hatóságok számára nem biztosította ezt a lehetıséget, mert kötelezı 

szabályként írta elı az állampolgárság halmozásának tilalmát. Nem lehetett 

méltányossági, humanitárius vagy egyéb egyéni érdekeket figyelembe venni a 

                                                 
538 Uo. 245. 
539 Ausztriával és Szerbiával volt ilyen szerzıdésünk. A német kormány ezt a szerzıdést 1869-ben 
felmondta. A belügyminisztérium szándékában állt, hogy Olaszországgal is tetı alá hozzon egy 
hasonló tárgyú megegyezést. Uo. 246. 
540 Királyfi szerint a törvény nem praktikusan határozta meg a rendelkezéseket a kettıs 
állampolgársággal kapcsolatban, mert a másik honosságot „non existensnek” ítélte, amelyet a 
gyakorlatban következetesen nem lehetett érvényesíteni. A strict jogszabályok felállítása 
kockázatosnak bizonyultak, hiszen mindig egy konkrét esetben kellett értékelni, hogy az 
állampolgársági jog szabályait hogyan kell alkalmazni. Nem lehetett arról sem megfeledkezni, hogy 
ezen a téren politikai szempontokat is figyelembe kellett venni. Ezért helyes Királyi megállapítása, 
hogy a „törvényhozások általában nyitva szokták hagyni az állampolgárságok közötti összeütközések 
megoldásának kérdését és azoknak eldöntését rendszerint átengedik az eljáró hatóságok 
discretiójának.” Uo. 247-248. 
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honosításnál. A hatóságok nem érvényesítették ezt a szabályt következetesen, 

eltérhettek a 36. § rendelkezéseitıl, amely csak lex imperfecta maradhatott.541 

A törvény ismertetett rendelkezése kimondta, hogy az idegen 

állampolgárságot nem veszi figyelembe, amely implicite azt jelentette, hogy a 

honosítás útján szerzett idegen állampolgárságnak sem tulajdonított 

jelentıséget a magyar állampolgárság szempontjából. A törvény a kettıs 

állampolgárság megszüntetésének leggyakorlatiasabb elvét nem mondta ki, 

azaz, hogy az idegen állampolgárság megszerzésével elvész a magyar 

honosság. E tekintetben következetes maradt a közjogi hagyományokhoz.542 

 

1. Az osztrák-magyar állampolgárság 

 

A bizottsági elıadó a törvényjavaslat legfıbb alapelveként az egyenjogúságot 

emelte ki, amely kapcsolódott a jogegyenlıség gondolatához. Az 

állampolgársággal összefüggésben megjegyezte, hogy az „államnak, − mint 

közös anyának, − mely polgárainak – gyermekeinek − kötelességteljesítése 

által áll fenn, mostohának egyik polgára, egyik gyermeke iránt sem lehet lenni, 

ki polgári gyermeke iránt kötelességét híven teljesíti, szerezte legyen bár az 

polgári jogát ıseitıli öröklés, vagy újabb honosítás által is.”543  

A törvényjavaslat kimondta, hogy a magyar korona összes országában, 

„Szent István birodalmában” az állampolgárság egy és ugyanaz. Érvényesíteni 

kívánták a speciális magyar hagyományt, amely a „magyar nemzet, a magyar 

nép vérébıl, természetébıl ered, mely jelleg ritka s csakis elsatnyult 

magyarban tagadja meg magát, azon nemzeti jellegnek, amely megszégyenítve 

firól fira száll s a bölcsı melletti dajkadanában ép úgy, mint a koporsó feletti 

gyászbeszédben kifejezést talál, érvényesülnie kellett a hazaszeretet 

                                                 
541 A törvény 36. §-a alapján a diplomáciai védelem minden magyar állampolgárt megilletett 
mindaddig, míg el nem veszítette honosságát. A külügyi hatóság e rendelkezés alapján a katonai 
szökevényeket is védeni kellett. Erre az esetre Királyfi azt javasolta, hogy a diplomáciai védelmet 
függesszék fel. Uo. 248-249. 
542 Ez az elv megtalálható a Code Civil-ben, a common law és az USA jogrendszerében is. Az európai 
országok közül csak a svájci, az orosz és a német jog nem ismerte ezt az elvet, amelyet a 19. 
században újrafogalmazott állampolgársági törvények többsége recipiált. Uo. 250-251. 
543 Péchy Jenı felszólalásában röviden beszélt a törvény szellemérıl és jelentıségérıl. A kormány 
jelentıs hiányosságot pótolt a javaslat beterjesztésével. KN. 1879. VII. 268-269. 
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fogalmának az ’itt élned halnod kell’ igazságnak, e haza földjéhez, e föld 

utolsó röghöz való ragaszkodásnak.”544 

Ausztriával szemben fennálló közjogi helyzet miatt a javaslat a 

viszonosság elvét követte. Ebben az országban az állampolgárságra vonatkozó 

szabályokat az Általános Polgári Törvénykönyv és annak 1852-ben elfogadott 

függeléke szabályozta.545 

A másik kifogást a területi hatállyal kapcsolatban nyújtotta be az 

ellenzéki képviselı, hiszen a javaslatban az osztrák-magyar monarchia volt 

megemlítve. Helyesebb lenne szerinte a „magyar korona országainak határait” 

törvényben rögzíteni, mert nem létezett közös állampolgárság. Ez burkoltan 

egy közös, osztrák-magyar haza megteremtését foglalta magában, amely ellen 

minden eszközzel fel kellett lépni. 

A képviselı indítványára Tisza Kálmán reflektált, cáfolva, hogy a 

törvénnyel egy burkolt osztrák-magyar állampolgárság keletkezne. A magyar 

és az osztrák állampolgárság „ép oly különbözı valami, mint bármely más 

állampolgárság különbözik a magyar állampolgárságtól és, hogy e részben 

sem most, sem máskor a magyar törvényhozás intenciója nem lehet, közös 

magyar-osztrák állampolgárságot teremteni.”546 

Úgy vélte következetesnek kellett lenni e téren is, ha a képviselık nem 

szeretnék elfogadni a magyar-osztrák közös állampolgárságot, akkor nem 

szabad ezt egyetlen állammal szemben sem megengedni. „Ettıl az osztrák-

magyar honosságtól irtózunk, mert nem csak egy magyar és egy magyar hazát 

                                                 
544 KN. 1879. VII. 269. 
545 Az osztrák állampolgárságról bıvebben: KARVASY, 1870. 11-12., BAINTNER, 1868. 114-117., 
HALLER, 1884. 11. MILLNER, 1880. 4-83., ADAMOVICH , 1927. 84-85. Uı. 1935. 261-263., Uı. 1971. 
475-477. BERNATZIK, 1911. 152-153. 
546 Tisza szerint különbséget tettek a két állampolgárság között, amelyet a távollét kapcsán fejtett ki. 
KN. 1879. VII. 365. A magyar és az osztrák politikusok, kutatók eltérı álláspontját a kiegyezésrıl 
szóló törvények megfogalmazásában kell keresni. Az 1867:XII. tc. a „magyar korona országai”-t 
említette a címben. Ezzel szemben az osztrák törvényben a „Ländern der österreichischen Monarchie” 
kifejezés szerepel. Osztrák részrıl ez a megfogalmazás elısegítette az egységes állam gondolatának 
kialakítását, amely ellen a magyarok minden eszközzel tiltakoztak. Ebbıl probálták meg levezetni a 
kettıs, birodalmi állampolgárság létezesét. Abban az esetben, ha megviszgáljuk a két jogszabály 
megfogalmazását, akkor érthetıvé válik mindkét fél érvelése. A két ország kutatóinak magyarazáta 
ezen az alapon helytálló, mert a kiindulási alap más volt. Késıbbi törvények is az Osztrák Magyar 
Monarchia területérıl beszélnek (pl. 1921:XXXIII. tc.). Az 1918. évi német állampolgársági 
törvényben is „österreichisch-ungarischen Monarchie” kifejezés szerepel. 
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ismerünk, de osztrák-magyart nem.”547 A miniszterelnök szerint ez a javaslat 

nem hozott létre közös állampolgárságot Ausztriával, mert annak a 

személynek is honosítania kell magát, aki a monarchia másik országából 

költözik hazánkba. A viszonosság elve csak is az eljárásban és a kiköltözésben 

érvényesül. Ez az országok között nem csak hasonló közjogi helyzet esetén 

állhat fenn, hanem létrejöhet szerzıdés vagy kölcsönös megállapodás útján 

is.548 Nem támogatták, hogy a két ország között még szorosabb kapcsolat 

jöjjön létre, mint amelyet az 1867:XII. törvénycikk létrehozott, mert féltek 

attól, hogy a közös ügyek köre esetleg kibıvül és a két ország különállása 

tovább fog zsugorodni. Sokan úgy vélték, hogy a javaslat elfogadása 

elısegítené az osztrákokkal való közös haza kialakulását és a jog 

egységesítését, amely mindenképpen közeledést eredményezne a két ország 

közjogi viszonyában. 

Az ellenzéki Mocsári Lajos egy burkolt osztrák-magyar, közös 

állampolgársági jogot vélt felfedezni a törvényjavaslatban. A honosítási eskü 

letételét is kifogásolta, mert szerinte az ı császári és apostoli királyi 

megszólítás félreértésékhez vezet, mert nem lehetett tudni, hogy az esküt a 

magyar királyhoz vagy a császárhoz intézte volna az illetı. A magyar 

„alkotmányra” történı eskü még nem oldotta meg a problémát. Ha ez így 

maradt volna, akkor esküszegés esetén, az illetı arra hivatkozhatott volna az 

illetı, hogy csak a császárnak tett esküt szegte meg. Ez „igen gyakran végzetes 

következményekkel is birhat; mert fájdalom, tudjuk a történelembıl, hogy 

igen gyakran elıfordultak esetek a midın az osztrák császár, a magyar 

királlyal összeütközésbe jött.”549 Ezért szerinte ebben a szakaszban világossá 

kellett tenni, hogy Magyarország királyának kellett az esküt tenni. Fontos volt 

                                                 
547 KN. 1879. VII. 387. 
548 KN. 1879. VII. 276. Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Amerikai Egyesült Államok között 
érvényben volt egy olyan naturalizációról szóló szerzıdés, melynek hatályát ez a javaslat nem 
érintette. VARGA, 2004./c 54-57. 
549 Mocsáry Lajos hivatkozott Szederkényi Nándor hozzászólására. Külön kiemelte, hogy a 
törvényjavaslat az önálló magyar államiságot veszélyeztette. KN. 1879. VII. 278. Vö. Szederkényi 
Nándor javaslata. KN. 1879. VII. 270-273. Mocsáry Lajos politikai pályafutásához: TÓTH, 1967. 
passim. 
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ez azért is, mert ha a javaslat szerinti esküszöveget kellett elmondani, akkor a 

magyar honpolgár által tett eskü csak ad pesonam szólt volna.550 

Az igazságügymniszter szerint a törvényjavaslat soraiból nem lehet 

kiolvasni, midın arról rendelkezett, hogy a magyar korona országaiban egy és 

ugyanaz az állampolgárság, hogy ez a szabály Ausztriára is vonatkozott volna. 

Szerinte az eskü szövege helytálló, mert abban nem lehetett felfedezni a közös 

állampolgárság létrehozását. Nem értetett egyet az elıtte felszólalóval, aki 

szerint ez a megfogalmazás közjogi értelemben összeütközéshez vezet a 

császár és a király között.551 Mindebbıl következett, hogy a beterjesztett 

törvényjavaslat nem foglalta magában egy közös állampolgárság létrehozását, 

amelyet semmilyen érvvel nem lehetett alátámasztani. 

Péchy Jenı megjegyezte, hogy Szederkényi és Mocsáry képviselık 

indítványa csak a tárgyalás elhalasztására irányulnak. Ausztriával szemben tett 

viszonossági intézkedéseket a fennálló közjogi helyzet indokolta, kijelentette, 

hogy ha megszőnik vagy változni fog, akkor a törvény szövegén is módosítani 

fognak. Természetesen nem lehetett egy ilyen jelentıs közjogi viszonyt 

szabályozó törvényt úgy elfogadni, hogy ne tegyenek bizonyos 

kedvezményeket a törvényhozók Ausztria javára.552  

Szederkényi Nándor a speciális magyar jelleget vitathatónak vélte ott, 

ahol a javaslat Ausztriával közös hazát említett, amelynek következtében 

„minden, csak nem magyar.” Ez a javaslat „megállapítja az általános 

világpolgárságot, megállapítja – ami leginkább sérelmes Magyarországra 

                                                 
550 Véleménye szerint az ad personam tett eskü csak az adott uralkodó életében lett volna érvényes, 
amelynek következtében a király halálával meg kellene újítani. Mocsáry szerint a törvényjavaslat a 
közös ügyek kiterjesztését jelentette, amely egyben a közös minisztériumok hatáskörének 
szélesítésével is járna. KN. 1879. VII. 278. A közös érdekő ügyek történetéhez: BALOGH, 2007. 2-7. 
551 Pauler nem értett egyet Mocsáry Lajos kifogásaival. Az igazságügyminiszter szerint az eskü 
szövege megfelelı, mert a magyar király egyben osztrák császár is. Az „ı cs. és apost. Kir. Felséghez 
és a magyar korona országai alkotmányához hő leszek” megfogalmazás megfelelt a közjogi 
viszonynak. Ez azt jelentette, hogy a magyar királynak tették volna az esküt. KN. 1879. VII. 280. Vö. 
Mocsáry Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 277-279. 
552 Az elıadó szerint a „cs. és kir.” kifejezésben nem lehetett felfedezni kétértelmőséget és egyetértett 
Pauler Tivadar és miniszterelnök által elmondott érvekkel. Pauler Tivadar és Tisza Kálmán 
hozzászólása. KN. 1879. VII. 279-280., 275-277. Nem támogatta Szederkényi Nándor és Mocsáry 
Lajos javaslatát. KN. 1879. VII. 1879. 283. 
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nézve – az Ausztriával való közös hazát, a mi ellen a magyar államnak és a 

magyar polgárnak mindig tiltakoznia kell.”553 

A kiegyezési törvény az osztrák állampolgárságot az osztrák örökös 

tartományok körére korlátozta, amelynek következtében az állampolgárság 

tekintetében jelentkezı centralisztikus törekvések végét jelentette. Ez azonban 

nem így történt. Az egységes birodalmi állampolgárság (Reichsbürgerrecht) 

gondolata továbbra is fennmaradt, és az osztrák bírósági gyakorlatban is 

érvényesült. Jelentkezett a nemzetközi kapcsolatokban, ahol az osztrák és 

magyar állampolgárságának összeférhetıségét hirdették. Az osztrák állam 

belsı jogában is megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy felélesszék a 

birodalmi polgárság gondolatát, amely az egyes közjogászok elméleteiben 

öltött testet. Az osztrák jogászegylet 1868-ban kiadott javaslatában 

kívánatosnak látott volna egy, az osztrák és magyar állampolgárság feletti 

indigenatus létrehozását, amelyen keresztül megvalósíthatónak vélte a 

monarchia állampolgárságát, mint a két ország közötti közjogi kötelék 

kifejezıdését. Ezzel a felfogással szemben meg kell említeni, hogy Baintner 

szerint „ausztriai alattvaló […] más államok polgára nem lehet.”554 

 A közös ügyekre való tekintettel a két állampolgárságot egységesítı 

kötelék létrehozását az osztrákok szorgalmazták. Volt olyan elképzelés, hogy 

az osztrák és a magyar állampolgárok mindkét ország területén belföldi 

polgároknak minısültek volna. Milner a kettıs állampolgárság intézményét 

szerette volna megvalósítani. Véleménye szerint közös ügyi szolgálatban csak 

olyan személyeket kellene alkalmazni, akik kettıs, osztrák-magyar 

állampolgárok, vagy alkalmazásuk elıtt megszerezték a másik állam 

honosságát. A közös hadseregbe besorozott katonák pedig ipso jure 

megszereznék a másik állampolgárságot.555 

 A közös állampolgárság kialakításának gondolata Bosznia és 

Hercegovina helyzetének közjogi rendezése kapcsán is felmerült. Az 

                                                 
553 A törvényjavaslat Ausztriával szemben speciális helyzetet teremtett volna Szederkényi szerint, 
amelyet az indokolás az 1867:XII. törvénycikkel támasztott alá. Ezzel az okfejtéssel nem értett egyet a 
képviselı. KN. 1879. VII. 271. 
554 BAINTNER, 1868. 114. 
555 Milner bıvebben írt a témáról. Milner, 1880. 83-105.  
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osztrákok a bosnyák tartományi illetıségben egy közös állampolgárság létét 

látták megvalósulni. 

 Királyfi szerint az osztrák közjogászok mindegyike hirdette a 

monarchia állampolgárságának a gondolatát. A korabeli mővekben használták 

a monarchia alattvaló és a birodalmi alattvaló kifejezést.556 

 Az osztrák közjogi szakirodalom a két ország viszonyát reálunió helyett 

szövetséges államként szerette volna feltüntetni. Azt szerette volna kimutatni, 

hogy a nemzetközi viszonylatban létezett az egységes állampolgárság. A 

közös kormányzat hivatalnokait osztrák-magyar állampolgároknak tekintette. 

A birodalmi polgárként harcoltak az osztrák-magyar állampolgárok a közös 

hadseregben, állampolgári engedelmességgel és hőséggel a császárnak 

tartóztak, és mint birodalmi állampolgárok részesültek diplomáciai 

védelemben. A delegációk tagjainak megválasztásában közvetetten részt 

vesztek, amelynek következtében politikai jogokat is gyakoroltak. Ezt nevezte 

tágabb törvényhozásnak (weiterer Reichstag).557 Az osztrák közjog egy 

nemzetközi értelemben vett egységes jogi státuszt akart teremteni az osztrák-

magyar állampolgárság létrehozásával.  

 Mayrhofer szerint létezett a birodalmi állampolgárság, mint egységes 

állampolgárság, amely azonban a két állam viszonylatában nem érvényesült. 

Herrnritt is hasonló állásponton volt. Királyfi szerint a „két állampolgárság 

közötti jogi kapcsolatot dedukálni, illetve ezt a különleges megítélést egy 

ilyen, a két állampolgárságot egybefogó kapcsolat felvetésére alapítani, 

teljesen önkényes értelmezése e kivételes jogszabálynak.”558 Közös 

állampolgárságot csak közös elhatározás mellett lehetett volna kialakítani. A 

magyar tételes jog és a joggyakorlat sem ismerte a közös állampolgárság 

intézményét. „ámde mi sem áll távolabb a magyar jogtól, mint az, hogy 

Ausztriával szemben a magyar állampolgárság önállóságának rovására 

bárminı concessiót tegyen és akár a két állam egymás közötti viszonyában, 

                                                 
556 KIRÁLYFI , 1912. 213. 
557 Ez azonban a tényleges közjogi viszony erı félremagyarázást jelentette. Ezzel a véleménnyel 
Királyfi sem értett egyet. KIRÁLYFI , 1912. 214. 
558 Uo. 215. 
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akár külfölddel szemben az osztrák és a magyar állampolgárság között szerves 

összefüggést létesítsen.”559 

 Az osztrák fél álláspontját erısítették azok a nemzetközi szerzıdések, 

amelyek pontatlan megfogalmazása miatt az osztrák-magyar állampolgárság 

intézményére utaltak.560 Királyfi véleménye helytálló, miszerint az 1871. évi 

szerzıdésbıl tényleg kiolvasható a közös állampolgárság intézményének a 

léte, de ez csak a helytelen, jogilag egyáltalán nem szakszerő fogalmak 

használata miatt alakulhatott ki. Ez ellenkezett a hatályban lévı törvények 

terminusaival. A nemzetközi jogegység teóriája következtében elterjedt közös 

állampolgárság gondolata közjogilag nem állta meg a helyét. Ezzel azt 

szerették volna elérni az osztrákok, hogy bevigyék a nemzetközi életbe az 

osztrák-magyar állampolgárság létezésének a gondolatát. Ez megzavarhatta 

volna a külföldi hatóságok által a magyar állampolgárok jogi megítélést és 

esetleg nemzetközi konfliktusokat elıidézhetett volna. Ezért Királyfi helyesen 

azt javasolta, hogy a jövıben nagyobb gondot fordítsanak a nemzetközi 

szerzıdések megfogalmazására és pontosabb jogi terminus technikusokat 

alkalmazzanak, hogy az „állampolgárság jogi induvidualitása határozottan 

kifejezésre jusson, különösen azon szerzıdések szövegezésében, amelyek a 

magyar és az osztrák állampolgároknak a külföldön való jogi helyzetét 

szabályozzák.”561 

                                                 
559 Uo. 216. A magyar állampolgársági jog önállóságának feladásról csak a magyar törvényhozás 
dönthetett volna.  
560 Ilyen szerzıdés volt az 1871:XLIII. tc.-be iktatott honosítási egyezmény az Amerikai Egyesült 
Államokkal, amely elsı és második cikkében az osztrák-magyar monarchia polgárairól beszélt. Ez 
alapján alakult ki a nemzetközi irodalomban a közös állampolgárság gondolata. Uo. 217. Ez abból a 
ténybıl eredt, hogy a szerzıdést az Osztrák-Magyar Monarchia kötötte az USA-val. Hasonló 
szóhasználattal találkozhatunk az 1875-ben kötött szerzıdésben, amelyet Ausztria és Magyarország 
Svájccal kötött a letelepedés ügyében. Az 1876:XVII. tc.-be iktatott szerzıdés a két szerzıdı állam 
polgárairól beszélt, amely kifejezést félreérthetı módon is lehetett magyarázni. Említést tett azonban 
az osztrák-magyar alattvalókról, amely már jogilag is a közös állampolgárság meglétére utal. Az 
1882:XXX. tc.-ben rögzített kereskedelmi szerzıdés is a két szerzıdı fél (Monarchia és Szerbia) 
alattvalói kifejezést használta. Uo. 217. Az 1867:XII. tc. 7.§-a is osztrák-magyar alattvalókat említett. 
FERDINÁNDY, 1895. 314. 
561 Királyfi kedvezı fordulatként értékelte, hogy Magyarország önállóan is köthet szerzıdéseket. Ez 
elısegítette a magyar állampolgárság nemzetközi jogalanyiságának az elismerését. A magyar 
állampolgárság, mint önálló jogi státusz szerepelhetett a nemzetközi viszonyokban. Ilyen szerzıdés 
volt az 1912-ben az Amerikai Egyesült Államokkal kötött megállapodás a szerzıi jogok védelme 
tárgyában. KIRÁLYFI , 1912. 218. 
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 Az osztrák közjogban elterjedt volt, hogy a magyar és az osztrák 

állampolgárság együttes birtoklása megengedett. Olyan jogállapotról 

beszéltek, amely esetében az adott személy mindkét államban honpolgársággal 

rendelkezett. Az osztrák-magyar állampolgárság kompabilitásának elve 

elismerést nyert a Reichsgericht gyakorlatában. Királyfi szerint a bíróság 

ítéleteibıl kitőnt, hogy a testület a magyar állampolgárságot nem tekintette 

idegennek. Az osztrák honossággal összeférı és egy személy által is 

birtokolható közjogi státusznak vélte. Ez egyben az állampolgársági jog 

kumulációját is jelentette volna.  

 A birodalmi bíróság 1884-ben kimondta, hogy minden osztrák 

állampolgár a monarchia mindkét országában rendelkezhet állampolgársággal. 

Az osztrák honpolgárság nem szőnt meg a magyar községi illetıség 

megszerzésével, az osztrák nı állampolgárságát nem veszíti el, ha magyar 

állampolgárságú férfihoz ment feleségül, amelyet azzal indokolt, hogy soha 

egy törvény sem mondta ki, hogy valaki egyszerre nem lehet magyar és 

osztrák állampolgár, sıt a kiegyezést követıen a „két állampolgárság egyidejő 

fennállásának jogi lehetısége a kiegyezési törvények életbelépése után 

mindkét törvényhozás részérıl elismertetett”.562 Az 1891. évi birodalmi 

törvényszéki döntés értelmében a magyar állam szolgálatában való alkalmazás 

által az osztrák állampolgárságot nem lehetett elveszíteni. Még akkor sem, ha 

az 1832. évi kivándorlási pátens rendelkezései érvényesülnének. A 

törvényszék álláspontja azt jelentette, hogy a Magyarországon teljesítendı 

közszolgálat nem minısült idegen államszolgálatnak. „minthogy azonban a 

magyar jog szerint közhivatalt csak az nyerhet, aki magyar állampolgár, ebben 

a tételben implicite egyúttal ki van mondva az is, hogy a magyar 

állampolgárság megszerzése nem szünteti meg az osztrák 

állampolgárságot.”563 Ezzel a rendelkezéssel nem csak azt mondta ki a bírói 

gyakorlat, hogy az osztrák állampolgárság összefér a magyarral, hanem azt is, 

                                                 
562 Ezt az 1869. évi osztrák jogszabályra és az 1879:L. tc. 48. § 2. bekezdésére alapozták. Királyfi 
szerint a magyar állampolgársági törvény hivatkozott szakaszát félremagyarázták. Uo. 220. 
563 A kivándorlási pátens szerint a külföldi közszolgálatba való lépés és a jogosulatlan kivándorlás az 
osztrák állampolgárság elvesztésével járt. Uo. 220-221. 
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hogy a magyar állampolgárság megszerzése nem jár együtt az állampolgárság 

elvesztésével. Ez kivételt jelentett az osztrák állampolgársági jogban.564 Az 

osztrák nı a külföldi férfival kötött házassága révén elveszítette 

állampolgárságát. A magyar férfival kötött házasság esetében ezt a szabályt 

nem vették figyelembe.565 Királyfi szerint ez a két állampolgárság 

kompabilitásának jelentette. Az általános szabályok alóli kivételek 

megalkotásában a bíróságot szerves összefüggést vélt felfedezni a két 

állampolgárság között, amely a két ország közötti magasabb rendő kapcsolatra 

utalt. Nem mondta ki egyértelmően a birodalmi állampolgárság létezését, de 

tisztán kiolvasható a létrehozására való törekvés. Az „egy személybe 

concentrált osztrák és magyar állampolgárság, az osztrák-magyar kettıs 

állampolgárság jogi konstrukciója tehát voltaképem egy egységes állampolgári 

kötelék fogalmát van hivatva helyettesíteni, quasi burkolt formája egy felsıbb 

indigenatusnak.”566 

 Véleményem szerint a birodalmi állampolgárság elfogadása a közjogi 

viszony teljes megváltoztatásával járt volna, hiszen ez többet jelentett, mint ha 

valaki osztrák és magyar állampolgársággal rendelkezett volna. A kettıs 

állampolgárság esetén még mindig létezett volna a magyar állampolgárság. 

Ellenben a birodalmi állampolgárság megszőntetett volna minden olyan 

jogviszonyt, amely fennállt a magyar állam és polgára között. Nem létezett 

volna magyar állampolgárság, amely az állami szuverenitás feladásával járt 

volna együtt. 

 A bírósági döntéseket, mint törvénypótló gyakorlatot vették 

figyelembe, hiszen Ausztriában az állampolgársági jogot egységes törvény 

nem szabályozta. Ilyen rendelkezéseket az OPTK-ban és a kivándorlási 

pátensben találhatunk. Az 1867. december 21-én elfogadott törvény kilátásba 

helyezte az állampolgársági jogszabály megalkotását, de ez nem történt meg. 

                                                 
564Uo. 221. 
565 OPTK. 32. § „Az álladalmi polgárságnak, kiköltözés, vagy honpolgárnınek külföldivel házasságra 
lépése általi elvesztése a kiköltözési törvények által határoztatik meg.” HALLER, 1884. 12. 
566 Világosan kitőnt ebbıl az érvelésbıl, hogy az osztrákok sem tudtak kimutatni organikus 
kapcsolatot a két állampolgárság között. Ez nem jelentett mást, mint a Bundesstaat gondolatának 
felélesztését és a birodalmi állampolgárság gondolatát. KIRÁLYFI , 1912. 222. 
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A birodalmi állampolgárság létrehozása kapcsán a bíróságok nem számoltak 

azzal a következményekkel, amelyek a kettıs állampolgárságból eredtek.567 

 Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a két állam által 1870-ben 

kötött szerzıdés értelmében a honosítást az elbocsátáshoz kötötték, amely a 

két állampolgárság összeférhetetlenségét deklarálta. A Reichsgericht tévesen 

hivatkozott az 1879:L. tc. 48. §-ának rendelkezéseire a birodalmi 

állampolgárság kialakításánál. A törvény kimondta, hogy magyar 

állampolgárnak tekintendık azok a személyek, akik a magyar korona 

országainak területén a törvény hatálybalépése napjáig legalább öt évig 

megszakítás nélkül laktak és valamelyik belföldi község adólajstromában 

szerepeltek. Ez a rendelkezés nem érvényesült, ha az érintett a törvény 

hatálybalépését követı egy éven belül intézkedett idegen állampolgárságának 

fenntartásáról. 

 A törvényi elıírás átmeneti jellegő volt, hiszen az utolsó szakasza csak 

1880 és 1881 között volt érvényben. Ideiglenes jelleggel adta meg a 

lehetıséget a két állampolgárságra együttes létére, amelyre a korábbi 

idıszakban tapasztalható jogbizonytalanság miatt volt szükség. A bíróság 

1884-ben olyan törvényi rendelkezésre hivatkozott, amely már nem volt 

érvényben. Ennek a rendelkezésnek nem a többes állampolgárság kialakítása 

volt a célja, hanem éppen ellenkezıleg, a kettıs állampolgárság elhárítását 

akarta elérni a kizárólagosság elvének segítségével. Erre azért volt szőkség, 

hogy a bizonytalan állampolgársági státuszból adódó vitás helyzeteket 

elkerülje. Királyfi helyesen állapította meg, hogy a bíróság interpetációja téves 

volt. „A magyar jogban hiába is keres támaszt az osztrák jogi felfogás a két 

állampolgárság egyesíthetıségének igazolására, hiába keres támaszt arra, hogy 

az osztrák-magyar kettıs állampolgárság jogi konstrukcióját reánk 

oktrolálja.”568 

                                                 
567 Az osztrák díszpolgárság megszerzéséhez szükség volt az osztrák állampolgárság megszerzése. Uo. 
222-223. 
568 A Reichsgericht álláspontja csak akkor lett volna jogilag elfogadható, ha törvényes alapokra tudta 
volna helyezni álláspontját. Megfelelı elvet keresett a magyar állampolgársági jogban, amelyen 
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 Ez az érvelés csak akkor állhatta volna meg a helyét, ha a magyar jog 

kivételt konstruált volna az osztrák állampolgársági jog tekintetében az 

exkluzivitás elve alól. Ez azt jelentette volna, hogy a magyar jognak is el 

kellett volna ismernie az állampolgárság megoszthatóságának elvét. Ennek 

hiányában az osztrák jog hiába akarta az összeférhetıség elvének hangoztatása 

mellett a két állampolgárság közötti kapcsolatot bizonyítani. Az 

„exclusivitásnak elve többet jelent, mint általában más államra nézve, mert 

nem csupán a magyar állampolgárságnak a nemzetközi forgalomban való 

megítélése szempontjából bír jelentısséggel, hanem ezen felül különleges 

közjogi és politikai jelentıséget nyer, tekintettel Ausztriához való 

viszonyunkra.”569 Nem lehetett másképp megítélni a két állampolgárság 

viszonyát, mint egyéb országok tekintetében. A kiegyezéssel nem egy állam 

jött létre, hanem csak két szuverén állam reáluniójáról beszélhetünk. 

 A monarchia csupán egy „pusztán tényleges közösség”, amelyben 

közös állampolgárság nem létezett.570 Ezen a véleményen volt Polner is, aki 

szerint sem létezett közös állampolgárság. Véleménye szerint az osztrák 

állampolgárok idegennek minısültek Magyarországon, ami fordítva is igaz 

volt. Ez azonban nem zárta ki, hogy az érintett országok egymással szemben 

kedvezményeket biztosítsanak. Ezen még az sem változtatott, ha valaki a 

katonai szolgálatot a közös hadseregben teljesítette. Ez nem hozta létre a 

monarchia állampolgárságát.571 

 A bíróság azzal, hogy az osztrák állampolgárság kompabilitását 

elismerte a magyarral nem tett mást, mint deklarálta az osztrák állampolgárság 

                                                                                                                                          
keresztül érvényesíteni akarta, hogy a két állampolgárság együttes birtoklása megvalósulhat. Uo. 224-
225. A Reichsgericht tevékenységéhez: KIRÁLYFI , 1913./c. 106-118. 
569 A magyar állampolgárság kizárólagosságának elve révén lehetett csak megvédeni az 1867-ben 
kialakított közjogi viszonyt, amelynek az állampolgárságra nézve nem volt hatása. A magyar 
államiság önállóságának közjogi garanciáját jelentette az önálló állampolgárság megırzésének a 
gondolata. Uı. 1912. 225. Ez már az 1848. évi állampolgársági törvényjavaslat kapcsán is megjelent. 
A honosítás elıfeltételéül írták elı az elbocsátást, vagyis a korábbi állampolgársági jogviszony 
megszüntetését. Zarka János személynök az országgyőlésen kijelentette, hogy a külföldiek alatt az 
osztrák állampolgárokat is érteni kellett. KN. 1848. 105. Ezt a javaslatot Króner Lajos és Somssich 
Pál is támogatta. KN. 1848. 108. Vö. Gróf Andrássy Gyula felszólalása. KN. 1848. 110. 
570 KIRÁLYFI , 1909. 434. 
571 Polner szerint a magyar állampolgárság kizárólagossága nem zárta ki, hogy bizonyos körülmények 
esetén ne valaki kettıs állampolgár lehessen. POLNER, 1989. 486-487. 
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összeférhetıségét más honossággal. Ez a kettıs állampolgárság létesítésének 

az elvét is jelentette osztrák részrıl. Ez azt is jelentette, hogy az osztrák 

alkotmányjogban nem érvényesült az állampolgárság kizárólagosságának elve. 

Királyfi szerint a két ország viszonyának megítélésében gyökeres ellentét volt. 

„Mert míg az osztrák jog nem tekinti a magyar állampolgárságot idegen 

közjogi viszonynak és a magyar állampolgárokat, mint láttuk, több irányban is 

kiemeli a külföldiek sorából, addig a magyar jog az osztrák állampolgárságot 

feltétlenül idegen közjogi statusnak” tekintette.572 

 Az osztrák közjog Magyarország területét nem tekintette külföldnek, 

amelynek következtében a kivándorlási pátensnek a távollétre és a 

jogosulatlan kivándorlásra vonatkozó szabályait nem alkalmazta a hazánkban 

tartózkodó osztrák állampolgárokkal szemben.573 

 

2. A „horvát-magyar” állampolgárság 

 

Az elsı állampolgársági törvényünk szerint a magyar korona országaiban az 

állampolgárság „egy és ugyan az”.574 Ez azt jelentette, hogy Horvátország és 

Szlavónia lakosai is magyar állampolgároknak minısültek. E területek is „Szt. 

István birodalmához” tartoztak.575 Az 1868:XXX. tc 10. §-a értelmében az 

állampolgársági ügyekben való jogszabályalkotás a közös törvényhozást illette 

meg. Ezzel szemben a végrehajtás joga autonóm jogkörbe tartozott. A magyar-

horvát kiegyezési törvény e rendelkezésnek tett eleget az állampolgársági 

törvényünk, amikor kimondta, hogy a horvát bánt ruházza fel ugyanolyan 

                                                 
572 Az OPTK 29. §-a lehetıséget teremtett, hogy az állampolgárok munkát vállalhassanak a 
közszolgálatban anélkül, hogy eredeti állampolgárságukat megszüntetnék. A gyakorlat ennek ellenére 
a közhivatalbalépést az állampolgárság megszerzésének módjaként határozta meg. Az idegen 
állampolgárság megszerzése nem vonta feltétlenül maga után az osztrák honosság elvesztését. Ebben 
az esetben tiltott kivándorlásról lehetett beszélni. A többes állampolgárság kivételes esetét ismertette 
Királyfi az osztrák jogban, hiszen a kettıs állampolgárok az Urak Házának is tagjai lehettek (pl. 
boroszlói herceg, lichtensteini fejedelem). KIRÁLYFI , 1912. 227., HALLER, 1884. 11-12. 
573 KIRÁLYFI , 1912. 228.  
574 MOLNÁR, 1929. 103. Ugyan ezen elv jelentıségét hangsúlyozták: HORVÁTH, 1894. 121., KMETY, 
1911. 73., BALOGH, 1901. 71. Az 1848. évi alkotmányos reformok ezen a helyzeten nem változtattak. 
FERDINÁNDY, 1912. 235. 
575 VUTKOVICH, 1904. 175. 
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jogkörrel, mint a magyar belügyminisztert azoknak a személyeknek a 

honosítása ügyében, akik Horvát-Szalvónország területén laktak.576 Az 

állampolgárság egysége jól mutatta, hogy nem létezett külön horvát 

állampolgárság, amely megfelelt a közjogi berendezkedésnek.577 

 Véleményem szerint a horvát-magyar viszony esetében fel sem 

merülhetett a közös állampolgárság gondolata. Az osztrákokkal szemben 

alapvetı különbség volt, hogy a horvát területek a magyar korona részét 

képezték. Ausztriával, mint önálló állammal létrehozott államjogi konstrukció 

és az osztrák birodalmi törekvés eredményeként alakulhatott ki a monarchia 

állampolgárságának gondolata. A horvátok esetében az önálló, vagy legalábbis 

a kettıs állampolgárság kérdése merülhetett volna fel. 

 Horváth szerint sem létezett horvát-szlavón állampolgárság, annak 

ellenére, hogy bizonyos önállósággal rendelkezetek a belügyek terén. Az egy 

és ugyan azon állampolgárság elve az eljárás tekintetében is érvényesült, 

amelynek következtében mindenki magyar állampolgárságot szerzett.578  Ez 

tehát azt jelentette, hogy horvát állampolgárság nem létezett.579 

 Ferdinándy szerint az állampolgárság egységességének az elvét vették 

alapul a törvényhozók az 1868. évi törvény meghozatalakor is.580 Ez a törvény 

horvát-szlavón állampolgárságot nem hozott létre. Az állampolgárságot 

tekintve a törvényhozást közös ügyként kezelte. A törvény használta a 

„horvát-szlavón-dalmát honfiak” (46. §) és a „Horvát-Szlavón-

Dalmátországok fırendei” (37. §) kifejezést. Csupán ebbıl azonban önálló 

állampolgárságra és fınemességre következtetni nem lehetett. E szavak az e 

területen élı polgárokat és olyan fırendeket jelentették, akik magyar 

állampolgárok voltak. Az állampolgársági jog tartalma részleteiben eltérhetett, 

mert ezen a jogokat érintı törvények meghozatalát a sabor hatáskörébe 

utalták. Ezért utalt Ferdinándy az állampolgárság formai egységére, amelybıl 

                                                 
576 MOLNÁR, 1929. 103. 
577 VUTKOVICH, 1904. 175. 
578 HORVÁTH, 1894. 121. 
579 BALOGH, 1901. 72. 
580 FERDINÁNDY, 1902. 235.  
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nem lehetett arra következtetni, hogy külön állampolgárság létezett volna 

„mert az állampolgárság tartalmában mutatkozó ezen különbség nem a 

személyhez, hanem a területhez van kötve, s valamint a Társországok területén 

községi illetıséggel bírók Magyarországon a magyarországi törvények szerint 

élvezik az állampolgársággal járó jogokat és szabadságot, addig a 

Magyarországon községi illetıséggel bírók a Társországok területén az ottani 

törvények szerint.”581 Ferdinándy szerint ezen az sem változtatott, hogy 

törvényeink a horvátokat külön politikai nemzetként definiálták.582 Kiss István 

szerint, ha valaki a politikai értelemben vett nemzetnek a tagja volt az 

1868:XLIV. tc. alapján magyar állampolgárnak minısült, függetlenül attól, 

hogy a magyar korona mely területén élt és tartózkodott.583 

 Kmety közjogi értelemben a horvát lakosokat is magyaroknak 

tekintette. Véleménye szerint téves felfogáson alapult, hogy egyes autonóm 

jogkörben alkotott horvát törvények horvát-magyar állampolgárságról 

beszéltek. „Jogellenes s semmis […] az autonom törvények tendentiosus 

nomenclaturája is, mely szerint azok magyar-horvát állampolgárságot 

emlegetnek.”584 

 Miután Dalmácia jogilag hazánkhoz tartozott, de ténylegesen az osztrák 

állam részét képezte, a dalmátok, mint idegenek szerezhették meg a magyar 

állampolgárságot. A dalmátok osztrák állampolgároknak minısültek.585 

 

 

 

 

                                                 
581 Uı. 1911. 746.  
582 Véleménye szerint külön politikai nemzetnek tartották azokat a személyeket, akik a társország 
területén községi illetıséggel rendelkeztek, „az állampolgárságban mutatkozó terület szerinti tartalmi 
különbséget személy szerinti különbséggé nem” tette. A horvát-szlavón községi illetıség 
állampolgárságot nem jelentett. Uo. 746. Kmety is ezen a véleményen volt az országos horvát 
illetıség kérdésében. Az ebbıl levezetendı „második állampolgárság” az ország területi egységének 
gondolatát elvét sértette. KMETY, 1911. 74.  
583 KISS, 1886. 142. 
584 KMETY, 1911. 74.  
585 BALOGH, 1901. 73. 
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3. A királyi család állampolgársága 

 

Az állampolgársági jog alapvetı követelménye volt, hogy minden 

honpolgárság elvi alapokon nyugodjon. A képviselık a kettıs 

állampolgárságot egyöntetően ellenezték, a kizárólagosságot hangsúlyozták. 

Kérdésként merül fel, hogy a magyar király egyáltalán magyar állampolgár 

volt-e, vagy kettıs állampolgársággal rendelkezett. 

Hoffmann Pál nélkülözhetetlennek tartotta, hogy ne említsék meg, hogy 

az uralkodóház tagjai magyar állampolgárok. Ennél fogva indítványozta a 3., a 

4. az 5. és a 19. §§-at illetıen, hogy azok, akik ipso iure megszerezték a 

magyar állampolgárságot, két szakaszban legyenek említve a 

következıképpen. „Magyar honpolgárok: 1. a felséges uralkodó ház tagjai; 2. 

törvényes magyar honpolgároknak törvénytelen gyermekei akkor is, ha a 

születés helye külföldön van; 3. azon törvénytelen születésőek, kik külföldi 

anyától származnak, ha magyar honpolgár, mint atyjuk által törvényesítettnek; 

4. azok, a kik a mellett, hogy szülık nem tudatnak, Magyarországon 

születettekül mutatkoznak; 5. oly idegen nı, a ki magyar honpolgárral 

törvényesen egybekel.”586  

Pauler szerint az uralkodóház tagjait, akik „az országban tartózkodnak, 

valamint ezek családjainak oly tagjai, a kik szintén itt tartózkodnak, 

egyszersmind állampolgárok, habár vannak közük olyanok is, kik házasság 

által ezen álláspontjukat megváltoztatván, kérdés alá jöhetnének.”587  

A neves tudós a királyi család állampolgárságával kapcsolatban 

megjegyezte, hogy a magyar király magyar állampolgár. Ez a tétel magyar 

királyi trón öröklésének szabályából vezethetı le. A tárgyban elıterjesztett 

módosító javaslatot szükségtelennek vélte. 

A képviselı javaslata szerint születés által magyarnak elsısorban az 

uralkodóház tagjait kellett tekinteni. A bizottság elıadója is ugyanezen 

                                                 
586 KN. 1879. VII. 293-294. 
587 Madarász József hangsúlyozta, hogy nem a császárról volt szó, hanem a magyar királyról. KN. 
1879. VII. 296. 
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véleményen volt.588 Hoffman Pál szerint egy olyan törvényben, amely taxatíve 

határozza meg az állampolgárság megszerzésének az eseteit és a 47. §-ban 

kimondta, hogy „a jelen törvénnyel ellenkezı minden törvény és rendelet 

hatályon kívül helyeztetik.”589 Ezért tartotta fontosnak a pontos felsorolást. 

A trónöröklési törvények vizsgálatán keresztül válaszolhatjuk meg az 

elıbb feltett kérdést. A királyi család állampolgárságáról az 1879:L. tc. 

hallgat, így nem lehetett velük szemben a törvény rendelkezéseit alkalmazni. 

A Pragmatica Sanctio értelmében a trónöröklésének a joga mindkét nemő 

ausztriai fıhercegi ágat és leszármazóit megillette.590 Az ausztriai fıhercegi 

minıséget mind a trónöröklési törvények, mind a hitlevelek elismerték, amely 

személyi status így a magyar alkotmányjog részét képezte. E cím birtoklása 

révén az uralkodóház tagjai a magyar állam kötelékébe tartoztak. Királyfi 

szerint a „három jogosított nıághoz tartozó ausztriai fıherczegek örökösödését 

a magyar trónon nem foghatjuk fel tehát másként, mint egy jogintézménynyé 

testesített magyar uralkodóház örökösödését.”591 A trónöröklési jogosultságba 

beleértette a magyar állami köteléket, a fıhercegek magyar állampolgárságát. 

A királyi család állampolgárságát szerinte már e törvények megállapították, 

amelyek rendelkezéseit az állampolgársági törvényünk nem változtathatta 

meg. Ebbıl azt a következtetést kell levonnunk, hogy az uralkodóház magyar 

állampolgársága mindaddig fennállt, míg a trónöröklési törvények értelmében 

a trónöröklési joguk, illetve uralkodóházi tagságuk meg nem szőnt.592 E 

tekintetben az uralkodóház nıtagjai sem képeztek kivételt. Nem kívánták meg 

tılük, hogy ausztriai fıhercegekhez menjenek feleségül. Az állampolgársági 

törvényünk kimondta, hogy az a magyar állampolgárságú nı, aki külföldi 

állampolgárságú férfihoz ment feleségül, magyar állampolgárságát elvesztette. 

                                                 
588 Péchy Jenı ezért feleslegesnek tartotta, hogy az uralkodóház állampolgárságát törvényben 
rögzítsék. KN. 1879. VII. 340. 
589 A királyi család állampolgárságát a trónöröklési törvények pontosan rögzítették. Nem értett 
azonban egyet Péchy Jenıvel, miszerint a királyi család állampolgárságát nem kell szabályozni a 
törvényjavaslatban. KN. 1879. VII. 341. Vö. Péchy Jenı hozzászólása. KN. 1879. VII. 339-340. 
590 FERDINÁNDY − SCHILLER, 1903. 9. 
591 KIRÁLYFI , 1907./a 123. A király jogállásához: SZABÓ, 1885. passim., A Pragmatica Sanctio 
keletkezéstörténetéhez: CSEKEY, 1916. 13-33. Sára kiemelte a Pragmatica Sanctio jelentısségét a 
magyar közjogban. SÁRA, 2000. 357., NIDERHAUSER, 1998. 115., MARINELLI , 2007. 100. 
592 KIRÁLYFI , 1907./a 122-123. 
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Ez ellentétben állt volna az öröklési törvények által biztosított jogokkal. Ez a 

kérdés Mária Terézia fıhercegnı, Lajos bajor király fıherceg neje esetében 

merült fel. A trónöröklési igényjogosultságát a házasság nem befolyásolta, és 

nem volt hatással a magyar állampolgárságára. A fıhercegnık 

férjhezmenetelükkor kiállított renuncatiok is az öröklési rend biztosítását 

szolgálták. Ezek az okmányok nem lemondást, épp ellenkezıleg jogfenntartást 

jelentettek.593 Ezzel szemben Ferdinándy megállapította, hogy a renunciatio 

következtében tovább nem tartoztak az uralkodóház tagjai közé és „elveszítik 

trónöröklési igényeiket, valamint mindkét nembeli utódaik is.”594 

 Ebbıl a szempontból a hitleveleknek is nagy jelentısége volt, hiszen 

kimondták I. József és I. Lipót nıágának örökösödési jogát, akiket a leányok 

idegen fejedelmekkel kötött házasságukból származó utódok képviseltek. Ez 

azt jelentette, hogy a fıhercegnık idegen férfival kötött házasságuk 

következtében sem veszítették el az állampolgárságot.595 

 Schiller szerint az idegen uralkodói családba férjhez ment fıhercegnı 

leszármazóit trónöröklési jogosultságuk miatt magyar állampolgároknak és 

királyi hercegeknek kellett tekinteni, mint magát az anyát. Ez azt jelentette, 

hogy az idegen fejedelmi családok: bajor, szász, württembergi, spanyol, 

portugál, belga, olasz stb. királyi hercegeket magyar állampolgároknak kellett 

volna tekinteni. Mit jelentett volna ez a magyar közjog szempontjából? 

Megtalálhatjuk-e a fırendiház tagjai között e hercegek leszármazóit? Schiller 

                                                 
593 Uo. 123. A házi törvények alapján a császári ház nı tagjai, ha nem ausztriai fıhercegekhez mentek 
feleségül, kötelesek voltak lemondani öröklési jogukról. FERDINÁNDY, 1895. 175. A képviselıház 
elnöke jelentette be Mária Krisztina lemondását. KN. 1879. I. 114. A két ház elnökét meghívták az 
ünnepségre és a remélték, „hogy ı Fennsége, habár távozik is közılünk, ezen túl is kegyeskedjék 
visszaemlékezni hazájára.” KN. 1879. I. 160. Véleményem szerint ez a mondta azt is kifejezte, hogy 
már nem minısült magyar állampolgárnak. A fırendi tábla elnöke, mint tanú vett részt a lemondáson. 
FN. 1878. I. 313-314. Gizella fıhercegnı renunciációja alkalmával gróf Pallavicini Ede olvasta fel a 
trónöröklésrıl való lemondást. FN. 1872. I. 236-237. Mária Valéria eljegyzéséhez kapcsán Hoitsy Pál 
indítványozta a nászajándék adását, mert József fıherceg ága „tökéletesen magyar lett”. KN. 1889. 
VII. 270-270. Irányi Dániel nem támogatta a javaslatot. KN. 1889. VII. 271. Hozzászólt Tisza Kálmán 
is. KN. 1889. VII. 271. Heiman kijelentette, hogy „nem keletkeznek országos törvényekkel 
párhuzamosan, hanem azok a családfı abszolút akaratának kifejezıi.” HEIMAN , 1903. 413. Nagy Ernı 
szerint a házi törvényekben külön „fejedelmi magánjog” jött létre. NAGY, 1916. 481. Jászi is kifejtette 
véleményét a Pragmatica Sanctio és a házi törvények kapcsán. JÁSZI, 1903. 1-79. 
594 FERDINÁNDY, 1895. 175. 
595 KIRÁLYFI , 1907./b 123. A hitlevelet minden koronázáskor ki kellett adni. FERDINÁNDY, 1895. 177. 
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szerint az agnatus osztrák uralkodó család tagjain kívül a cognat rokonok 

állami kötelékben való megtartásának semmi célja nem volt.596 

 Az állampolgársági törvényben rögzített távollét intézményét sem 

lehetett alkalmazni a királyi családra nézve. Eszerint ugyanis elveszítették 

volna az állampolgárságukat azok a fıhercegek, akik akár Ausztria területén 

éltek megszakítás nélkül tíz évig. Ez egyben az állampolgársághoz kötött 

fırendiházi tagság megszőnését is jelentette volna. Ebben az esetben 

bekövetkezhetett volna, hogy olyan fıherceg került a trónöröklés joga, aki 

magyar állampolgárságát távollét következtében veszítette el. Ebbıl logikailag 

az is következik, hogy a magyar királynak nem is kellett volna magyar 

állampolgárnak lennie. Elegendı lett volna a fıhercegi cím birtoklása és az, 

hogy a trónöröklési sorrendben a következı helyen álljon. Ez azt jelentette 

volna, hogy a magyar trónt egy idegen királyi család örökölhette volna. 

Királyfi szerint a „szent koronának ilyentén kiszolgáltatása egy idegen család 

örökölhetı javává, mennyire rovására esnék a királyi állás tekintélyének és a 

nemzeti közszellemnek.”597 Nem lehetett a magyar királyi és az osztrák 

fıhercegi címet egymástól elválasztani, mert az azt jelentette volna, hogy e két 

minıség nem egyenrangú egymással. A magyar királyi cím szerepe ebben az 

esetben másodlagos lett volna a fıhercegi ranggal szemben, hiszen 

trónöröklési jogosultság az állampolgárság elvesztése ellenére fenn maradt 

volna.598 

 A cognatus fıhercegek trónöröklési igényét Schiller szerint Királyfi 

abban látta, hogy a magyar állampolgárságban részesítette. Szerinte ezért 

nincs értelme a hercegeket magyar állampolgároknak nevezni, ha mégis, akkor 

kérdéses, hogy mit is fejezhetne ki az állampolgárságuk. Magát a jogviszony 

tartalmát tagadta, pontosabban hiányolta, mert ebben az esetben jogokról, 

kötelezettségekrıl és konzekvenciákról nem lehetett beszélni. Királyfi ezzel 

szemben megadná a fıhercegeknek az állampolgárok jogai mellett, mindazon 

                                                 
596 SCHILLER, 1907./a 147. 
597 Királyfi szerint nem lehet a magyar trónra olyan személyt ültetni, akit elızıleg a magyar 
állampolgárságától megfosztottak. KIRÁLYFI , 1907./b 123. Az öröklési sorrend bemutatásához: 
HORVÁTH, 1898. 1-115. 
598 KIRÁLYFI , 1907./b 123. 
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jogokat, amelyek a magyar királyi hercegeket is megillették. Az 

állampolgárság fogalma egy lett a királyi családi tagsággal. Schiller szerint 

Királyfi a jogok megadása tekintetében nem volt következetes, mert a 

fırendiházi tagságot nem adta meg csak az agnat fıhercegeknek. E 

tekintetben el kell ismerni, hogy Királyfi álláspontját nem igazán tudta 

megvédeni, mert szerinte fizikai képtelenség lenne a második kamarát osztrák 

fıhercegekkel benépesíteni. Schiller erre csak azt a példát hozta fel, hogy a 

fınemesek nagy száma esetén egyiktıl sem lehetett volna megtagadni a 

fırendiházi tagságot.599 Ennek az igazi oka az volt, hogy a cognatusok 

számára hiába követelték volna a tagságot, amely mögött a magyar közjog 

gyakorlata húzódott meg. Schiller szerint éppen ez erısítette meg, hogy 

„egyesegyedül az agnatus osztrák herczegi ház tagjait érti a magyar királyi 

család tagjai alatt, egyedül reájuk, a Habsburg-Lotharingiai családbeliekre 

alkalmazza a magyar királyi herczegekre vonatkozó jogszabályokat.”600 A 

magyar közjog szabályai szerint csak a szőkebb osztrák házat illette meg a 

trónöröklés joga, amelyet a Habsburgok agnatusai alkottak. Ezért nem értett 

Schiller egyet azzal, hogy miért hibáztatta Királyfi azért, mert a házi 

törvények alapján határozta meg a királyi család tagjainak a körét. A házi 

törvényeket csak azért hívta segítségül, hogy megállapítsa, hogy az osztrák 

családi háznak Mária Terézia fıhercegnı nem tagja. A magyar jog a császári 

ház statumaival szemben, másként határozta meg a királyi család 

agnatusainak körét.601 

 Schiller nem értett egyet királyfi azon érvelésével sem, hogy a magyar 

királynak a fentebbi esetben nem is kellett volna magyar állampolgárnak 

                                                 
599 Schiller példaként Rudolf trónörökös özvegyét, Stefániát hozta példaként, aki gróf Lónyay 
Menyhérthez ment feleségül. Királyfi szerint ezzel magyar királyi hercegnınek minısült, mert a 
magyar uralkodóház tagja volt elsı házasságkötése elıtt. Ezzel arra szeretett volna utalni, hogy „ha 
tételes törvényeink a Pragmatica Sanctio szerint trónöröklése jogosult összes cognatus osztrák 
fıherczeget tekintenék a felséges királyi ház tagjainak, európai fejedelmi családok genealógiáját még 
a községi jegyzıi vizsgálatnak tárgyává” kellett volna tenni. SCHILLER, 1907/b. 199. 
600 A Pragmatica Sanctio rendelkezéseivel nem ellenkezett. Ezen a rokonokat a törvény 
egységesítette, amelyek közül csak egy családot illette meg az a lehetıség, hogy belıle kerülhetett ki a 
magyar király. Uo. 198 
601 Schiller szerint Mária Terézia a közönséges állampolgársági jogszabályok szerint sem veszítette el 
magyar állampolgárságát, hiszen nem idegenhez ment feleségül, hanem a magyar uralkodóház 
tagjához Lajos bajor királyi herceg cognatus ausztriai fıhercegnek minısült. Uo. 199. 
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lennie. Schiller szerint magyar állampolgár lett az idegen agnat rokonságba 

tartozó cognat archidux Austriae az agnat osztrák ház kihalásával. Ebben az 

esetben ez az ág vált volna fıhercegi családdá, tehát magyar királyi házzá. 

Osztrák fıherceg is csak ekkor lett volna, amely az osztrák állampolgárság 

megszerzését biztosította volna számára.602 

 A királyi család állampolgárságát az uralkodói családhoz való tartozás 

jelentette, amelynek elvesztése az állampolgárság megszőnésével együtt járt. 

A magyar királyi herceg és a osztrák fıhercegi cím jogilag önállóak, de létük 

egymástól elválaszthatatlan volt. Ez azt jelentette, hogy a magyar 

állampolgárság és a fıhercegi cím is együtt járt, amelynek elvesztése csak a 

fıhercegi minıség megszőnése következtében lehetett.603 Schiller ezzel az 

állítással nem értett egyet. Véleménye szerint Mária Terézia férjhezmenetele 

óta nem volt tagja az uralkodó családnak, nem volt ausztriai fıhercegnı, 

abban az értelemben, amely megfelelt a magyar királyi hercegi minıségnek. 

 Felmerült tehát a kérdés, hogy közjogi szempontból ki tartozott az 

uralkodó családhoz? Ezt a házi törvények határozták meg.604 A királyi család 

feje a császár volt. A családba tartozott a neje, az uralkodó felmenıi, 

fıhercegek és fıhercegnık.605 Schiller szerint azonban a megházasodott 

fıhercegnık nem tartoztak ebbe a körbe, ıket nem illette meg a Prinzessin des 

kaiserlichen Hauses cím. A nem „szuverén” fejedelemmel kötött házassága 

révén nem maradt a császári ház hercegnıje, az osztrák uralkodóház tagja. II. 

Alfonz spanyol király özvegye minısült csak továbbra is e kivételes 

                                                 
602 Schiller érvelését azzal támasztotta alá, hogy az Anjouk és a Habsburgok sem voltak magyar 
állampolgárok trónra lépésük elıtt. Uı. 1907./a 147. Az elsı világi Aranybulla és még további 
törvények is tiltották, hogy idegenek közhivatalt szerezzenek Magyarországon. A királyi trónra „emelt 
a nemzet nem egy idegen családot, melyet megelızıleg nem fogadott volt törvénynyel magyarrá.” Uı. 
1907/b. 196. 
603 KIRÁLYFI , 1907./b 124. 
604 A Habsburg család házi törvényei az osztrák alkotmányjog szerves részét képezték. A vizsgált 
idıszakban az 1839. február 3-án kiadott szabályzat volt érvényben. SCHILLER, 1907./a 146. A német 
államokban az uralkodó családokban külön családi jog (Hausrecht) fejlıdött ki. A uralkodó család 
házi törvényeit nevezték Hausgesetz-nek. A magyar alkotmányjogban e jogi normák nem 
rendelkeztek törvényi erıvel. Ferdinándy úgy fogalmazott, hogy „egész teljességökben el nem 
fogadtattak. A királyi család állása […] részint a régi magyar alkotmányos szokásnak, részint az 
ausztriai ház Hausgesetznek következménye.” FERDINÁNDY, 1895. 110. A Pragmatica Sanctio 
Ferdinándy szerint nem határozta meg, hogy kiket tekintettünk ausztriai fıhercegeknek, amelyet csak 
az uralkodó család házi törvényei határozhatták meg. Uo. 175. 
605 SCHILLER, 1907./a 146. 
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rendelkezés alapján az uralkodó család tagjának. Ez szabály Mária Terézia 

esetén nem érvényesülhetett. „İ férjhezmenetele óta nem ausztriai fıhercegnı 

abban az értelemben, amilyen értelemben ausztriai fıhercegnı volt 

férjhezmeneteléig, amilyen értelemben fıhercegnık a fıhercegek egyenjogú 

nejei.”606 Schiller szerint azonban megmaradt abban az értelemben 

fıhercegnınek, amely nem jelölt semmi mást, mint az 1723:1. és 2. tc. 

értelmében a Magyarországra nézve fennálló öröklési jogosultságot.607 

Érvelésében Szilágyi Dezsı beszédére is támaszkodott, aki az archiduces 

utriusque sexus alatt értette a családban maradt agnat rokonokat és azok 

egyenrangú házasságából született leszármazóit.608 Ferdinándy szerint 

                                                 
606

 Uo. 147. 
607 A Pragmatica Sanctio-ban és a hitlevelekben az Ausztriae archiduces kifejezésnek kettıs jelentése 
volt. Pl. 1867:II. tc. Ferenc József hitlevele. Az említett kifejezésnek két értelme volt. Elsı sorban 
jelentette I Lipóttól származó cognat rokonokat: III. Károly, I. József és I. Lipót leányági leszármazóit 
és az öröklésben soron lévı agnat uralkodó családot. Szőkebb értelemben ez a Mária Teréziától 
leszármazó Habsburg-Lotharingiai családot jelentette. Tágabb értelemben az agnat fıhercegi családon 
kívül a bajor, a szász, a würtembergi királyi ház, a spanyol és az olasz Bourbonok, a Windischgrätz, a 
Salm-Salm és a Lichtenstein család leszármazóit többek között. SCHILLER, 1907./a 147. A Pragmatica 
Sanctio és Erdély viszonyához: CSEKEY, 1915. 3-17. A magyar király egyben osztrák császár is volt, 
de a két méltóság teljesen különbözött egymástól. POLNER, 1916./b 421., SZABÓ SZ., 2005. 188. Az 
1723:2. tc. 7. §-a pontosan meghatározta a trónöröklési kellékeket. „legitimos, romano-catholicos 
successores utriusque sexus Ausztriae archiduces”. BUZA, 1916./a 301. 
608 Szilágyi Dezsı felszólalása. KN. 1900. XXX. 267-272. Az Archiduces Austriae kifejezés heves 
vita tárgyát képezte a századforduló országgyőlésén. Kossuth Ferenc felvetette, hogy osztrák 
fıhercegnek kell-e lenni annak a személynek, aki örökli a koronát. A kérdésre nemmel válaszolt. KN. 
1896. XXX. 172. Széll Kálmán felsorolta azokat a kellékeket, amelyeknek teljesülniük kellett az 
örökléshez. Alapelvként szögezte le a fıhercegi minıséget. Hivatkozott az 1867:XII. tc. 7. §-ára, 
amelyben kimondták, hogy a két országra nézve közös az uralkodó. KN. 1896. XXX. 197-198. Széll 
Kálmán külön kitért a nem egyenrangú, morganaticus házasság következményeinek bemutatására. Az 
ilyen házasságból származó gyermek nem szerezte meg az apa státuszát, és a feleség sem osztozott 
férje állásában. Külön említette az 1723:2. tc. 7 és 10. §§-ait. FN. 1896. V. 53. Csekey ismertette a 
morganaticus házasság szabályait, CSEKEY, 1917. 347-359., SCHILLER, 1905. 760-774. Pragmatica 
Sanctio vonatkozó része: „7. § S ezeknek is magvaszakadtán, a néhai dicsı Lipótnak, császároknak s 
Magyarország királyainak ágyékából leszármazókra, és ezeknek törvényes, római katholikus, mind 
két nemü ausztriai fıherczeg utódaira, a most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felség 
részérıl a Németországban s azon kivül fekvı és Magyarországgal, meg az ehhez kapcsolt részekkel, 
országokkal és tartományokkal, az elırebocsátott jog és rend szerint, feloszthatatlanul s 
elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s 
tartományaiban is megállapitott elsıszülöttségi rendhez képest, uralkodás és kormányzás végett 
átruházzák. […] 10. § S elhatározzák, hogy azt e felséges ház emlitett nıága az elıbbi módon 
örökösökül és utódokul megjelölt mindkét nemü ausztriai fıherczegek azt elfogadják, helybenhagyják 
és az ország s a hozzá kapcsolt részek, országok és tartományok karainak és rendeinek az 
elırebocsátott és a legszentségesebb császári és királyi felségtıl hasonlóan legkegyelmesebben 
elızetesen megerısitett hitleveles, valamint más fentebb kijelentett szabadságaival s elıjogaival 
együtt, a fent idézett czikkelyek tartalma szerint, minden következı idıkben, koronázás alkalmával 
megtartsák.” Az Archiduces Austriae vitájához: Széll Kálmán hozzászólása: KN. 1900. XXX. 53-54., 
KN. 1900. XXX. 327-329., Hovánszky Nándor hozzászólása: KN. 1900. XXX. 220-223., Eötvös 
Károly hozzászólása: KN. 1900. XXX. 282-285., gróf Tisza István hozzászólása: KN. 1910. XXXIII. 
150. Tisza egy másik témával kapcsolatban érintette az Archiduces Austriae fogalmát. Pólonyi Géza 
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egyenrangú házasság alatt olyan házasságot kellett érteni, amelyet az európai 

uralkodó családok és a „régi német birodalomban volt és mediatisált fejedelmi 

családok tagjaival” kötöttek.609 

 Királyfi erre az öröklési jogosultságra alapította a királyi család 

állampolgárságának tételét. Az 1723. évi törvények a magyar trón öröklésének 

a jogát egy meghatározott körre ruházták. Ezzel az ausztriai fıhercegi 

minıséget a magyar közjogba is beemelték és a három ágba tartozó 

személyeket, mint uralkodóházat az alkotmányjogunk szerves részévé tették. 

Ez azt is jelentette, hogy e személyek ausztriai fıhercegi minısége egyenlıvé 

vált a magyar királyi hercegi ranggal. A magyar uralkodóház tagjait a magyar 

állam kötelékébe tartozónak kellett tekinteni, hiszen „magyar törvény 

idegenek számára közjogi intézményt nem létesíthet.” 610 

 Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy I. József nem 

koronáztatta meg magát. Schiller szerint a magyar állampolgárság abban 

pillanatban keletkezett, amikor az öröklési jog rászállt.611 

 A közhivatalviselésnek elıfeltétele volt a magyar honpolgári státusz. A 

királyi méltóság, mint legfontosabb közjogi hivatal esetében sem lehetett 

kivételt teremteni. Nem lehetett a magyar királyválasztás jogát felfüggeszteni 

és a trónöröklési jogot olyan család számára biztosítani, amely idegen lett 

volna. Királyfi az ünnepélyes honfiúsítás indokát is pont abban látta, hogy 

idegenek ne kaphassanak hivatalt. Ezt egy analógiával bizonyította a 

Pragmatica Sanctio kapcsán. A haza iránt érdemeket szerzett személyeket a 

törvényhozásunk ünnepélyesen honosíthatta. Az 1723. évi 2. tc. 1 § szerint 

„III. Károlynak, I. Józsefnek és I. Lipótnak a haza közjavának gyarapítása s hü 

polgárai örök boldogitására hadban és békében véghez vitt legdicsıségesebb 

tetteit”, külön kiemelve a török elleni segítségnyújtást, úgy fogta fel, mint a 

                                                                                                                                          
külön kitért a Hausgesetz jogforrási jellegére. KN. 1900. XXX. 236-238. A témához: SZABÓ, 2007. 
247-304., POLNER, 1916./a 482. 
609 FERDINÁNDY, 1895. 175. 
610 KIRÁLYFI , 1907/b. 173. Ezzel a törvényhozás magyar uralkodóházat akart teremteni és a magyar 
állam kötelékébe való tartózást is rögzítették. 
611 SCHILLER, 1907/b. 196.  
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honosításnál figyelembe veendı érdemeket.612 Királyfi a „Magyarország és 

koronájában öröklési jogon való utódlás átruházásának” kifejezésben a 

honosság megadását is bele értette, mert fogalmilag a több a kevesebbet 

magába foglalta.613 Schiller szerint ezt nem lehetett kiolvasni a Pragmatica 

Sanctio-ból. Királyfi ezt a fentebb említett hivatkozásból vezette le, hiszen a 

„három királynak sikerekben és áldásos tettekben gazdag uralkodására 

hivatkozik, mint trónöröklési jognak leányivadékaira történt kiterjesztése 

indító okára, amiként az indigenatust megadó törvények a honosítottnak az 

ország körül szerzett érdemeit említik a honfiusítás jogcíme gyanánt”.614 

Schiller szerint a Királyi Könyvekben a király és a szent korona érdekében 

tett, hasonló cselekedetek voltak felsorolva a honosítás kapcsán.615 Véleménye 

szerint az ünnepélyes honosítás és a trónöröklési jog becikkelyezésébıl nem 

lehetett erre következtetni. A honosításnál ez elıfeltétel volt, de nem jelentette 

azt, hogy a Pragmatica Sanctio törvénybe foglalása is ilyen 

következményekkel járt volna.616 

 Egy másik jogintézmény, a fiúsítás továbbélését is megfigyelhetjük. 

Véleménye szerint az alapszabály szerint a fiúsított leány után csak a fiúk 

örököltek, addig a Pragmatica Sanctio a fiúsított nıágból származó minden 

további nıág fiúsítását is kimondta. Ebbıl az is következett, hogy az 1723. évi 

törvények nem csak az öröklési jogot rögzítették, hanem a három ágba tartozó 

leszármazók ünnepélyes honfiúsítását is. „Az 1723:II. tcz., mint Magyarország 

és az uralkodóház között létrejött alapszerzıdés, más módon, mint ahogyan 

létrejött, meg nem másítható, a magyar törvényhozás azon egyoldaluan nem 

változtathat, és miután az mai nap is teljes hatályában fennáll, ennélfogva ez 

az uralkodóház tagjainak tulajdonképpeni állampolgársági törvénye.”617 

                                                 
612 KIRÁLYFI , 1907/b. 174. Az öröklési jogban elsı III. Károly leánya, Mária Terézia, a második I. 
József Mária Josefa és Mária Anna leánya, míg a harmadik helyen I. Lipót Mária Erzsébet és Mária 
Anna ága szerepelt. FERDINÁNDY, 1895. 173. 
613 KIRÁLYFI , 1907/b. 174. 
614 SCHILLER, 1907/b. 196. 
615 Ezek a grófi vagy éppen a fıispánságot szerzı oklevelekben is megjelentek. Uo. 196. A 
fıispánságról: HAJNIK, 1888. 50. 
616 SCHILLER, 1907/b. 196. 
617 Ez azt is jelentette, hogy nem tartoztak a magyar állam kötelékébe, vagyis nem rendelkeztek 
magyar állampolgársággal I. Lipót elıdeinek nıágából származó rokonok. Schiller ezzel szemben 
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 A törvény fiúsította a nıágak leány leszármazóit, amely azt jelentette, 

hogy mint „fiú” honosokat az állampolgárság közönséges szabályai szerint 

megtartotta a magyar állam kötelékében. Schiller nem tagadta a fiúsított leány 

öröklésével szemben fennálló analógiát. Az osztrák császári ház nıágának 

öröklési jogát Magyarországra is kiterjeszthette a fiúsítás intézménye által. 

Schiller szerint a trónöröklésben nem soron lévı fıhercegek állampolgársági 

kötelékbe nem léptek. A fiúsítás a többi nıágra nézve csak akkor lehetett 

volna hatással, ha jogosult nıág kihalt volna. Ez Mária Terézia leszármazóit, 

az agnatus osztrák fıhercegi ház tagjait jelentette. A többi ágra a fiúsítás csak 

magszakadás esetén következhetett volna be. A fiúsítással biztosított magyar 

állampolgárság is csak ebben a pillanatban lett volna érvényes, amely a 

mindenkori agnatus fıhercegi házat illette meg. Schiller ezzel próbálta 

bizonyítani, hogy az 1723. évi törvények nem honosították a cognatus 

fıhercegeket.618 A három nıág közül mindaddig idegennek vélte azokat a 

személyeket, akiknek öröklési jogosultsága csak az agnat osztrák ház kihalását 

követıen lépett volna be.619 

 Királyfi szerint Schiller szubjektív okokat hozott fel, hogy a cognat 

fıhercegeket miért nem tekintette a királyi családhoz tartozóknak. Azzal 

indokolta, hogy Magyarországon semmi dolguk és joguk nem volt. Királyfi – 

véleményem szerint – helyesen állapította meg, hogy a jog nem tehetett 

különbséget aszerint, hogy valakinek milyen joga volt a koronához, hogy ez 

már csak virtuálisan illette meg. Nem lehetett azt mondani, hogy a cognat 

rokonokra reális idıben nem is következhetett volna be a trónöröklés. Ez a jog 

de iure a legtávolabbi jogosultra is kiterjedt. „Valószínő, hogy annak idején a 

karok és rendek elıre látták volna a mai állapotot, a Lotharingiai háznak az 

idık során váratlan elszaporodását és szerteágazódását és egyik-másik ágnak 

idegen fejedelmi családokba való” beházasodását, és hogy „Mária Teréziának 

                                                                                                                                          
idegennek tekintette I. József és I. Lipót nıági leszármazóit is. Így az öröklésben következı ág csak 
akkor lett volna magyar, ha az agnat ág kihal. A koronázás megtörténtéig azonban ez az ág is idegen 
lett volna. Uo. 174. 
618 Schiller szerint az 1687:3. tc. sem honosította II. Károly spanyol király ágát. Az öröklési jogát csak 
I. Lipót fiú utódainak magszakadása esetére állapította meg. Uo. 197., FERDINÁNDY, 1895. 165. 
619 Idegennek tekintette I. József és I. Lipót nıágát, III. Károly Mária Anna leányának ágát és a 
Habsburg-Lotharingiai ház minden egyéb leszármazóit. SCHILLER, 1907/b. 197. 
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16 gyermeke lesz”, amelynek következtében az ág azonnal szerteágazott.620 

Ezzel a rendeknek korábban rögzített szabad királyválasztási joga örök idıkre 

háttérbe került.621 Véleménye szerint Schiller sem vonta volna ezt kétségbe, ha 

nem ilyen nagy létszámú leszármazókról lett volna szó. Királyfi kiemelte, 

hogy bizonyos objektív tények szükségesek az állampolgárság 

megszerzéséhez. Az 1723:2. tc. 5-7. §§-aiban feltüntetett valamelyik nıághoz 

kellett tartozni.622 

 Végsı megállapításként Schiller szerint a királyi családba a cognatus 

rokonok közül csak azokat lehetett beleérteni, akik Ausztriában az uralkodó 

családot alkották, az agnatus osztrák fıhercegi családot, a Lotharingiai 

dinasztiát. Kérdés, hogy a magyar közjog elfogadja-e a házi törvények 

érvényét és az így meghatározott királyi család körét? Magyarországon a 

királyi család házi törvényeket nem alkotott és e jog nem is illette meg. Az 

önálló szabályozás nem jelentett volna újdonságot, hiszen a Pragmatica 

Sanctio értelmében a trónöröklésre jogosultak köre ugyanaz lett. A 

fıhercegeket és fıhercegnıket a „Pragmatica Sanctio jelöli meg a magyar 

királyi család kétségtelen tagjainak; holott a mi doktrinális szabályozásunk 

éppen az írott törvénynek a magyar királyi család tagjairól való hallgatása 

következtében az írott törvény hézagait van hivatva a jogunk általános elvei 

szellemében kitölteni.”623 

 Királyfi szerint Schiller a házi törvényekbıl levezethetı királyi család 

fogalmat használta. Királyfi azonban az 1723. évi törvényeket vette alapul. A 

házi statutumokat a magyar közjog nem ismerte el törvényként, mint az 

osztrák jog és ténylegesen a királyi trón öröklését a Pragmatica Sanctio 

                                                 
620 KIRÁLYFI , 1907/b. 174. 
621 Az 1723. évi 2. tc. 11. §-ában („S a király választására és koronázására nézve a karok és rendek ısi 
és régi, helybenhagyott s bevett szokását és elıjogát oly értelemben tartják fönn, hogy annak csakis az 
említett nıág teljes kihalása után legyen helye.”) rögzítették, hogy a nıágak kihalása estén a magyar 
nemzet királyválasztás joga feléledt volna. FERDINÁNDY, 1895. 178. A királyválasztás jogát csak 
felfüggesztették, de a rendek nem mondtak le róla. Uo. 187.  
622 Királyfi szerint nem lehetett elkerülni, hogy az objektív tényekre épített rendszer tökéletlenségeket 
hordozzon magában. Erre példaként hozta fel, hogy magyarrá fogadták Schwarzemberg-et, aki 1673-
ban a magyar alkotmányosság eltörlését akarta elérni. Zrinyi Péter halálos ítéletét kierıszakoló 
Hocher-t és Abele-t is honosították. Metternich honosítását 1827:XXXVIII. tc.-be iktatták. A 
kivándorolt személy magyar állampolgárságát megtarthatta még akkor is, ha idegen államban 
honpolgárságot szerzett. Ezzel dokumentálta elszakadási szándékát. KIRÁLYFI , 1907/b. 175. 
623 SCHILLER, 1907./a 148. 
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szabályozta. Ez alapján a királyi ház köre bıvebb, mint Schillernél, mert 

magyar uralkodóház alatt kellett érteni mindenkit, aki az 1723. évi 2. tc. 5-7. 

§§-ai megjelöltek. Ezek a személyek voltak az ausztriai fıhercegek. Ez azt is 

jelentette, hogy az agnatus ágon kívül a cognatus fıhercegek, az agnációból 

kilépett fıhercegnık is a magyar állam kötelékébe tartoztak. Ezt a kört nevezte 

Schiller tágabb értelemben vett ausztriai fıhercegeknek.624 

 Királyfi szerint az állami szuverén hatalom határozta meg az 

állampolgárság szabályait. Nem lehetett idegen jogszabályt alkalmazni, mert 

az sértette volna a szuverenitást. Ezért téves Schiller felfogása, miszerint az 

uralkodóház körét a házi törvények rendelkezései alapján magyarázta. Az 

állampolgárság szempontjából az 1723:2. tc. és az 1879:L. tc. rendelkezéseit 

lehetett figyelembe venni. Mivel az elsı állampolgársági törvényünk 

rendelkezései a királyi család tagjaira nem vonatkoztak, így az irányadó 

jogszabály egyedül a Pragmatica Sanctio lehetett. Ebbıl a szempontból 

helytálló Királyfi azon véleménye, hogy a kérdést úgy kell eldönteni, mint ha 

1839, a házi statutumok kiadása elıtt kellett volna megoldani a helyzetet.625 

                                                 
624 KIRÁLYFI , 1907/b. 172. Buza szerint a királyi ház és az uralkodóház alatt az agnatus uralkodóházat 
kellett érteni. BUZA, 1916./b 310.  
625 KIRÁLYFI , 1907/b. 173. Ez azt jelentette, hogy a magyar uralkodóház fogalmát az 1723.2. tc. 
rendelkezéseibıl kellett meghatározni. A magyar uralkodóház kifejezést megtalálhatjuk a következı 
törvényekben: 1867:XII. tc.: „Ez okból Magyarország fırendei és képviselıi nem mulaszthatták el 
gondoskodni oly módokról, a melyek lehetıvé tegyék, hogy azon alapszerzıdés, a mely az 1723. évi 
I., II. és III-dik törvénycikkek által a felséges uralkodóház és Magyarország közt létre jött, a mely 
egyrészrıl a birodalmi kapcsolathoz tartozó országok és tartományoknak az 1723. I. és II. 
törvénycikkek értelmében együttes és elválaszthatatlan birtoklását, másrészrıl pedig 
Magyarországnak önálló törvényhozási és kormányzati függetlenségét biztositotta, lényegében jövıre 
is sértetlenül fentartassék.” 1873:XX. tc. 1. §: A lótulajdonosok hadikötelességeirıl rendelkezett, 
amely alól kivételnek volt helye „1-ször. Az İ Felsége és a felséges uralkodó-ház tagjainak 
udvartartására szolgáló lovak” esetében. 1883:XXIII. tc. 4. §: „Ugy a fegyveradó, - mint a vadászati 
adó fizetése alól az uralkodó család tagjai ki vannak véve.” 1885:VII. tc. 2. §: „Örökös jogon tagjai a 
fırendiháznak: […] a felséges uralkodóház teljeskoru fıherczegei”. 1885:XI. tc. 8. §: A szolgálati idı 
beszámítása kapcsán a eltöltött idıt vették figyelembe a „következı szolgálati ágazatoknál […] 1. a 
legfelsı udvartartás körében, vagy a legmagasabb uralkodóház családi javainál”. 1890:I. tc. 25. §: 
„Egyenes adót nem fizetık közmunkatartozásai […] alól fel vannak mentve a következık: a királyi 
uralkodóház minden tagja és udvartartásuk, a kir. udvar, a külhatalmasságok követei, konzulátusai és 
ügyvivıi”. 1896:XXXIII. tc. 201. §: „Lakásukon hallgatandók ki: 1. az uralkodóház tagjai; […] Az 
uralkodóház tagjait Budapesten a kir. curia elnöke, a kir. itélıtáblák vidéki székhelyén a kir. itélıtábla 
elnöke, a magyar állam egyéb területén pedig ama törvényszék elnöke hallgatja ki, a melynek 
területéhez tartozó helyen az uralkodóháznak kihallgatandó tagja lakik vagy tartózkodik.” 
1900:XXIV. tc. (İ cs. és kir. fensége ausztria-estei Ferencz Ferdinánd fıherczeg urnak chotkowai és 
wognini Chotek Zsófia Mária Josefina Albina grófnıvel kötött házassága alkalmából kiadott 
nyilatkozata beczikkelyezésérıl) „İ cs. és kir. fensége ausztria-estei Ferencz Ferdinánd fıherczeg 
urnak chotkowai és wognini Chotek Zsófia Mária Josefina Albina grófnıvel kötött házassága 
alkalmából tett ünnepélyes nyilatkozata az 1723:I. és II. törvénycikkek rendelkezéseivel teljesen 
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 Ez azt jelentette, hogy a magyar uralkodóház tagjai nem csak azok a 

személyek voltak, akik az öröklés rendje szerint soron következtek, hanem 

azok is, akik az 1723:2. tc. szerint „örökjogon való utódlást Magyarországon 

és koronájában” megkapták.626  

 A házi törvényeket Királyfi szerint nem lehetett figyelembe venni, még 

akkor sem, ha az általa teremtett helyzetet respektálni lehetett. Az 

alkotmányos gyakorlat is ezt mutatja, hiszen Mária Terézia fıhercegnı 

esetében a Vas megyei közigazgatási bizottsági határozat szerint a fıhercegnıt 

magyar állampolgárnak kellett tekinteni, még akkor is, ha a házi törvények 

alapján nem minısült az uralkodó családba tartozó személynek. 

 Királyfi szerint az 1723. évi törvények nem ismerték az agnat és a 

cognat rokoni megkülönböztetést. Ez azt jelentette volna, hogy a trónöröklésre 

jogosult ágak között nem lehetett különbséget tenni. Királyfi egy esetben 

tartotta indokoltnak a királyi öröklésben jogosított fıág vizsgálatát. A 

fırendiházi tagság esetében sem a házi törvények elismerését bizonyította, 

hanem csak a magyar törvényhozás második kamarájára volt tekintettel. 

Véleménye szerint nem lett volna méltányos a cognat rokonoknak is részvételi 

jogot biztosítani, „de meg tényleg fizikai képtelenség is volna a fırendiházat 

ausztriai fıhercegekkel benépesíteni”.627 

                                                                                                                                          
egyezınek találtatván; annak kiemelésével, hogy a trónöröklésnek az 1723:I. és II. törvénycikkben 
foglalt szabályozása, ugy keletkezése, mint feltételeire és tartalmára teljesen önálló és hogy minden a 
trónöröklés körébe tartozó kérdések annak rendeletei szerint itélendık meg, ezennel törvénybe 
iktattatik” […] Mielıtt azonban a házassági frigyet megkötnık, - hivatkozással a fenséges 
uralkodóház fentérintett házi törvényére, a melynek határozmányait, még különösen a jelen Általunk 
kötendı házasságra vonatkozólag egész tartalmában elismerjük és Magunkra nézve kötelezıknek 
kijelentjük, - indittatva érezzük Magunkat kimondani és megállapitani, hogy Chotek Zsófia grófnıvel 
való házasságunk nem egyenjogu, hanem morganatikus házasság, és mostanra és minden idıkre annak 
tekintendı, a minek folytán azon jogok, tisztségek, czimek, czimerek, elınyök stb., a melyek 
egyenjogu hitvestársakat és a fıherczeg uraknak egyenjogu házasságból származó utódait megilletik, 
sem hitvestársunkat, sem Isten áldásával ezen házasságunkból remélhetı gyermekeinket és azok 
utódait meg nem illetik és általuk sem nem igényelhetık, sem nem igényelendık. Különösen 
elismerjük és még világosan is kijelentjük, hogy a fent emlitett házasságunkból származó 
gyermekeinket és azok utódait, miután ık nem tagjai a legmagasabb uralkodóháznak, nem illeti meg a 
trónöröklési jog a birodalmi tanácsban képviselt királyságok- és országokban, tehát az 1723:I. és II. 
törvénycikk értelmében a magyar korona országaiban sem és azok a trónöröklési rendbıl ki vannak 
zárva.” A témához: SZABÓ, 2007. 247-304. 
626 KIRÁLYFI , 1907/b. 173. 
627 Uo. 173. A fırendi házi reformról szóló törvényt Királyfi megszorítóan értelmezte. Ez nem 
jelentette azt, hogy a másik két ágat ne tartotta volna a magyar állam kötelékébe tartozónak. A 
nagykorú férfiak a családból ülés- és szavazati joggal rendelkezetek a fırendi házban. FERDINÁNDY, 
1895. 112. 
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 Fontos volt annak a problémának a megvizsgálása, hogy mikor 

szőnhetett meg az uralkodóházi tagság? Ezt egyedül az uralkodó család házi 

törvényei szabályozták. Hazánkban viszont e jogszabályok nem rendelkeztek 

kötelezı erıvel, csak szokásjogként úton lehetett figyelembe venni. A 

törvényeink az öröklési jog elvesztését, és az uralkodó házi tagság 

megszőnését nem szabályozták. Az elsı állampolgársági törvényünk hatálya 

az uralkodó családra nem terjedt ki. Ezért Királyfi a királyi család helyzetét 

„character indelebilis”-nek nevezte.628 A hazai alkotmányos gyakorlat 

azonban figyelembe vette a házi törvényeket. Lipót Ferdinánd (Wölfling 

Lipót) esetében az állampolgárság elvesztését a családi törvények alapján 

állapították meg. Ez azt jelentette, hogy királyi család tagjainak 

állampolgárságának megszőnése egészen kivételes esetben, az 1879:L. tc.-ben 

rögzítetteken kívüli okok miatt következhetett be. A törvény alóli kivételt 

Királyfi a 36. § rendelkezéseivel magyarázta.629 Ez azt jelentette, hogy a 

törvény elismerte a többes állampolgárság lehetıségét, de nem vette 

figyelembe az állampolgársági státusz megítélésénél. Az állampolgársági 

törvény ezt az elvet strict módon határozta meg.630  

 Schiller helyesen veti fel a kérdést, hogy mi történt azokkal a 

családtagokkal, akik lemondtak fıhercegi ragjukról? Az sem volt egyértelmő, 

hogy a királyi család tagja-e fıherceg nem egyenjogú neje és ide számíthatók-

e a tıle született gyermekei. Erre a kérdésre azonban nem adja meg a választ. 

Véleményem szerint ebben az esetben királyi családi tagságról nem 

beszélhetünk. A lemondásnak Ferdinándy szerint közjogilag ugyan az volt a 

hatása, mint a halál bekövetkezésének. Ez azt jelentette, hogy beállt az 

utódokra nézve a trónöröklés joga. A lemondott király utódjának alattvalója 

lett. A lemondásnak a magyar trónra kellett vonatkoznia és errıl hivatalos 

                                                 
628 KIRÁLYFI , 1907./a 124. 
629 1879:L. tc. 36. § 
630 Ehhez az elvhez olyan szigorúan ragaszkodtak, hogy más államok szuverenitását is érintette. 
K IRÁLYFI , 1907./a 124. 
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formában az országgyőlést is értesíteni kellett, amelyet örvénybe kellet 

iktatni.631 

 A trónöröklési feltétel az ausztriai fıhercegei minıség volt. A 

Pragmatica Sanctio alapján megkövetelték, hogy az osztrák ház országainak 

és tartományainak örököse legyen.632 Ez azt jelentette, hogy a trónörökös 

egyben osztrák állampolgár is volt, amely ellenkezett a magyar 

állampolgársági törvényünk fentebbi szakaszának rendelkezésével. Királyfi 

szerint ebben az esetben a kettıs állampolgárságot „mint jogállapotot nemcsak 

elismeri, de sıt ezt a jogállapotot a trónöröklés sine qua non-jaként” statuálta a 

közjogunk.633 Ebbıl azonban nem lehetett levezetni egy osztrák-magyar 

állampolgárság létezését. A trónöröklési törvények rendelkezéseit nem 

változtathatta meg az állampolgársági törvényünk. Ezért nem lehetett az 

uralkodóház tagjainak állampolgárságát a többi honpolgárokéval azonos 

módon megítélni. Ezt a jogállapotot az uralkodóház különleges és kivételes 

jogi helyzete támasztotta alá. 

 Ezt a logikai érvelést Schiller Bódog is elismerte, sıt megmagyarázta, 

hogy az állampolgárság „közönséges” fogalmát miért nem lehetett alkalmazni 

a királyi család esetében. A királyi ház tekintetében az állampolgárságból 

fakadó kötelezettségeket nem lehetett követelni. Állami kényszereszközöket 

velük szemben nem lehetett igénybe venni. Ezt jól példázza, ha az 1889:VI. 

tc.-ben rögzített védkötelezettséget vesszük szemügyre. A királyi család tagjai 

teljesítettek katonai szolgálatot, de ez nem volt cogens szabály, hiszen senki 

sem kényszeríthette az uralkodóház 21. életévét betöltött férfi tagjait arra, 

hogy katonai szolgálatban vegyen részt. A községi törvény is elıírta, hogy 

minden honpolgárnak egy községbe kellett tartozni. Nem lehetett azt mondani, 

                                                 
631 V. Ferdinánd 1848. december 2-án a trónról, Ferencz Károly fıherceg pedig a trónöröklésrıl 
mondott le. Külön Magyarországot nem érintették, amelynek következtében nem történt meg az iratok 
országgyőlési tárgyalása, elfogadása és törvénybeiktatása. Ezt az 1867:III. tc.-ben rendezték. 
FERDINÁNDY, 1895. 189. 
632 1723:1. tc. 4. §: „Akképen, hogy azt a nıt, vagy annak férfi örökösét, a ki a felséges osztrák házban 
elfogadott, emlitett elsıszülöttségi rend szerint, a felséges osztrák ház elıbb mondott országainak s 
tartományainak örököse lesz, ugyanezen utódlás és örökösödés jogán, a jelen és minden jövı esetben, 
egyszersmind az ugyancsak feloszthatatlannak értendı Magyarország s az ahhoz kapcsolt részek, 
országok és tartományok kétségtelen királyának tartsák s koronázzák.” A trónöröklési feltételeket 
Ferdinándy is ismertette. FERDINÁNDY, 1916. 414. 
633 KIRÁLYFI , 1907./a 124. 
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hogy valaki valaha is megkövetelte volna ezt a kötelezettséget a királyi család 

tagjaitól. Lehetett ugyan azt nyilatkozni, hogy a királyi család illetıségi helye 

Budapest, mint székesfıváros volt, amelynek neve is erre utalt. A magyar 

állampolgárok esetében a házassági törvényünk elıírta, hogy a külföldön 

kötött házasságát Magyarországon is ki kellett hirdetni. Ez sem teljesült, ha 

megnézzük, hogy a törvény hatálybalépését követıen, 1895 után hány, a 

királyi családot érintı házasságot hirdetett ki magyar királyi anyakönyvezetık. 

Néhány törvény a királyi család tekintetében külön mentességet állított fel.634 

Ferdinándy szerint a királyi család helyzete eltérı volt a rendes 

állampolgárokétól.635 

Ez azt jelentette, hogy a királyi család állampolgárságát nem a szó 

terminus technikus értelmében kellett megvizsgálni. Schiller is elismerte, hogy 

a magyar uralkodóház tagjai magyar állampolgárok, és amennyiben a 

törvények nem teremtettek kivételt számukra, az általános jogszabályok 

szerint kellett megítélni helyzetüket. Véleményem szerint ezzel a 

megállapításával önmagának mondott ellent, mert az állampolgársági 

törvényünk nem rendelkezett az uralkodóházról, mégis elismerte, hogy a 

királyi családra nem vonatkozott. Ezt követıen azonban sietve leszögezte, 

hogy a „magyar állami kötelék reájuk annyival inkább terjed ki, […] 

amennyivel elıkelıbb a királyi családja a magyar nemzethez tartozó minden 

más családnál.”636 A királyi család tagjainak az állampolgárságát is ugyan 

azon szóval jelölték, mint a honpolgárokét. Tartalmában azonban mégis csak 

volt eltérés, amely a feltételekben is megnyilvánult. A „királyi ház tagjaira 

nézve a magyar állampolgárság fogalmát az ı családi tagságuk fogalma 

helyettesíti egész terjedelmében.”637 Az állampolgári jogokban is részesültek, 

megillette ıket többek között a törvényhatósági választójog és a községi virilis 

                                                 
634 Mentességet kaptak az 1879:XXXVI. tc. 10. §-a alapján a beszállásolás, az 1890:I. tc. 99. §-a 
alapján a vámfizetés alól, az 1886:XXII. tc. 4. §-a királyi család lakhelyeit kivette a községek 
hatósága alól. Az igazságszolgáltatási ügyek esetében a Fıudvarnagyi Bíróság járt el. Ezek a kivételek 
a királyi család állampolgársági jogát nem érintették. SCHILLER, 1907./a 146. Az igazságszolgáltatás 
történetéhez: SZABÓ, 1997. 74-48. 
635 FERDINÁNDY, 1895. 109. 
636 SCHILLER, 1907./a 146. 
637 Uo. 146. Ez nem jelentette azt, hogy Schiller egy új fogalmat hozott volna be a magyar közjogba, 
hanem csak utalt a két állampolgársági kategória tartalmi különbségére. 
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tagság.638 Az uralkodóhát tagjai Magyarországon gyakorolhattak bizonyos 

politikai jogokat különleges elbánásra tarthattak igényt.639 A törvények által 

létrehozott privilégizát helyzet a királyi család minden tagjára vonatkozott. 

 Királyfi egyetértett Schillerrel abban, hogy a királyi család 

állampolgárságát nem lehet közönséges állampolgárságnak minısíteni. A 

királyi család tagjai nem olyan módon vettek részt a jogok gyakorlásában, 

mint az átlag honpolgár, tehát velük szemben nem lehetett alkalmazni 

kikényszerítı eszközközöket. Az állampolgársági jogviszony tartalma 

esetükben teljesen mást jelentett. E viszony tiszteletbeli jellegét hangsúlyozta 

Királyfi, aki ezt az állampolgárságot „nem valóságos, hanem quasi 

állampolgárság”-nak tekintette.640 

                                                 
638 Mária Terézia, Lajos bajor fejedelem felesége esetében felmerült a virilis tagság kérdése Vas 
vármegyében. Megállapították, hogy-e jog nem illette meg a fıhercegnıt. A virilis jogot csak magyar 
állampolgár gyakorolhatta. A törvényjavaslat vitája alkalmával módosították a rendelkezést, hogy 
csak a hajadon, az özvegy és az elvált nı gyakorolhassa e jogot. Ezért helyes Ereky megállapítása, 
hogy „Mária Terézia fıhercegnı tehát nem azért nem lehet községi virilista, mert nem magyar 
állampolgár, hanem azért nem, mert Lajos bajor királyi herceg neje, vagyis férjes nı.” EREKY, 1907. 
149. 
639 Az 1883:XXIII. tc. 4. § értelmében fegyver és vadászati adómentességet kaphattak. Az 1890:I. tc. 
99. § pedig vámmenteséget biztosított számukra. A bőnvádi perrendtartás szerint (201. §) a lakáson 
történı kihallgatást igényelhették. A btk. 141. § kiterjed-e rájuk. Schiller érvelése alapján Ferenc 
József leánya, Gizella, Lipót bajor herceg felesége ezt nem vehette volna igénybe, mert nem 
„szuverénhez” ment feleségül és nem tartozott a királyi családhoz. KIRÁLYFI , 1907/b. 173. 
640 Ezen az elvi alapon nem lehetett megtagadni az állampolgárságot az agnat és a cognat ausztriai 
fıhercegektıl. Uo. 175. 
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VIII. A községi illet ıség 

 

A közigazgatási szervezet alapjait a vármegyék mellett a városok és a 

községek (falvak) képezték. Ezen utóbbi két közigazgatási egység – 

bármennyire különbözött egymástól szervezeti és hatásköri szempontból – 

lényegében községeknek minısült. Elkülönítésük azonban már a 13. századtól 

kezdve megtalálható Kérészy szerint a magyar közjogban. A királyi 

kiváltsággal, privilégiummal rendelkezıket városoknak, míg a földesúri 

hatalom alatt lévı szervezeti egységeket, jobbágyközségeket falvaknak 

nevezték. A városi intézmények elnevezésére is használták a községi jelzıt.641 

Czebe a község alatt azt a közigazgatási egységet értette, „mely az áldott 

hazánk legszeretettebb része, amely szülıhelyünk, mely családunk fészke, 

amelynek minden polgára, a szó legteljesebb értelmében testvérünk, 

rokonunk, barátunk és jó emberünk.”642 A község kifejezést Czebe 

kiterjesztıen értelmezte, hiszen a közjogi felfogás szerint bele értette a 

városokat is, de azzal a lényeges különbséggel, hogy az emberi kapcsolatok 

felszínes voltát emelte ki.643 Magyary is meghatározta a község legfontosabb 

fogalmi elemeit, amelyek a terület és az emberek voltak. A község hatósága 

alá tartozott minden ember, aki a község területén lakott vagy tartózkodott. 

Különbséget kellett tenni a személyek között az alapján, hogy a községben 

éltek, vagy csak átmenetig laktak ott. Az utóbbi személyek csak passzív 

alanyai lehettek a községi hatóságnak. Ezzel szemben az állandó jelleggel 

letelepült lakosságnak jogai és kötelezettségei voltak, amelynek következében 

illetıséget is szerezhettek.644 

A modern közigazgatás alapjait, vagy ahogy Kérészy mondta „a 

községi jogrendszer” kiépítését az 1848. évi törvényhozás csak a szabad 

                                                 
641 Ilyen volt pl. a községi takarékpénztár, a községi iskola és a községi üzemek. KÉRÉSZY 1942. 247. 
642 CZEBE, 1938. 9. 
643 Uo. 9. 
644 MAGYARY , 1942. 304. 
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királyi városok tekintetében teremtette meg.645 Az úrbériséget eltörlı IX. 

törvénycikk a forradalmi események miatt nem valósulhatott meg teljes 

mértékben, ez meggátolta a mezıvárosok és a jobbágyközségek törvényhozási 

rendezését. Ez elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy a jobbágyfelszabadítás 

és az azzal együtt járó következmények megvalósuljanak.646 A IX. 

törvénycikk megszüntette a földesúri joghatóságot és hatáskörüket a 

szolgabírákra ruházta. Ugyanez a törvénycikk a volt jobbágyközségeket a 

megye közvetlen felügyelete alá helyzete.647 

 Az 1848. március 4-én kiadott birodalmi alkotmány negyedik fejezete 

szabályozta a községek jogait.648 Ezt követıen egy ideiglenes községi 

rendelkezést bocsátottak ki 1849. március 17-én. A császári nyílt parancs 

hatálya Magyarországra nem terjedt ki, amelynek rendelkezései hatással 

voltak a községi törvényekre. A jogszabály alapelvei és a kiadott utasítás 

szerint országos bizottságokat rendeltek ki „az egyes országokban a 

közigazgatásnak az ezen alapelvekkel s utasítással megszabott értelemben 

leendı részletes szervezésére vonatkozólag.”649 Elıször az 1851. augusztus 

18-án kiadott utasítás szabályozta a szabad királyi városok és a rendezett 

tanáccsal bíró községek szervezetét. A községhez és a városhoz tartozó 

személyek lehettek községi tagok és idegenek. Meg lehetett szerezni a 
                                                 
645 KÉRÉSZY, 1942. 263. Közvetlen elızményként megemlíthetı, hogy az 1814. évi 10.661. sz. udvari 
rendelet említést tett a polgárok jegyzékébe való beírásról, mint egyszerő felvételrıl. CZEBE, 1938. 12. 
646 Az 1848:XXIV. tc. a következı rendelkezéseket tartalmazta a községekkel kapcsolatban. „1. § A 
szabad királyi városokról ideiglenesen rendelkezı XXIII. törvénycikk, mennyiben a választásokról, 
választókról, és képviselıkrıl szól, a szepesi XVI városokra, és azon községekre is kiterjesztetik, 
mellyek elsı birósági hatósággal ellátott rendezett tanácscsal vagy már birnak, vagy ennekutána 
fognak a megyék meghallgatása mellett a ministerium javaslatára İ Felsége, illetıleg a királyi 
helytartó által felruháztatni.2. § A rendezett elsı birósági hatóságu községeknek közigazgatási 
állása, a törvény további rendeleteig, jelen állapotában megtartatik. 3. § Az elsı birósági hatóságu 
rendezett tanácscsal el nem látott községekben, az elıljárók választása iránt ideiglenesen a megyék 
fognak intézkedni.” Ez a törvény az 1832/36. országgyőlésen elfogadott községi felosztáson 
(rendezett tanácsot nem tartó községek, rendezett tanácsot tartó községek és nemesi községek) nem 
változtatott. A községek rendezéséhez: KAJTÁR, 1999. 196-197., Uı. 2001./b 213. 
647 A büntetı és a polgári peres ügyeik a megyei törvényszék hatáskörébe kerültek. CZEBE, 1938. 11. 
648 Az oktrojált alkotmány rögzítette a községek alapjogait, amelyek a következık voltak: a községi 
képviselık választása, az új tagok felvétele, az önálló igazgatás a községi ügyek tekintetében, a 
községi képviselıtestület nyilvánossága és a községi háztartás vezetését. KÉRÉSZY, 1942. 264. 
Ugyanezt a rendelkezést jellemzi Berzeviczy is. BERZEVICZY, 1922. 67. 
649 Kaiserliche Entschließung vom 26. Juni 1849, womit die Grundzüge für die Organisation der 
Politischen Verwaltungs-Behörden genehmight werden. Alapelvek: Grundzüge für die Organisation 
der Politischen Verwaltungs-Behörden: a) Bestimmungen über die Stellung und Wirkungskreis der 
politischen Organe, b) Bestimmungen über die Einführung der politischen Organisation. KÉRÉSZY, 
1942. 266. 
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tagságot születéssel és községi kötelékbe történı felvétellel. A törvényes 

gyermekek azon községhez tartoztak, amelyhez születésük idıpontjában 

apjuk, míg a törvénytelen gyermekek esetében az anya illetısége volt az 

irányadó. Az örökbefogadásnak nem volt ilyen joghatása.650 

A községi kötelékbe való felvétel történhetett nyilvánosan vagy 

hallgatólagosan. Az elsı esetben a község hozzájárulását kellett megszerezni. 

„Hallgatagon” a nık szerezhették meg az állampolgárságot házasságkötésük 

révén és azt a községi illetıséget, melybe férje tartozott. Az idegenek a 

községi összeírási jegyzékbe való felvételtıl számított négy év elteltével 

szerezhették meg az illetıséget, amelynek elıfeltétele az osztrák 

állampolgárság volt. A külföldieknek ezt csak birodalmi polgárrá válásuk után 

lehetett megszerezni. A következı esetekben lehetett elveszíteni az illetıséget: 

az állampolgárság megszőnésével, egy másik községbe való felvétellel, 

törvénysértés elkövetésével, vagy ha az illetı csıdeljárás alá került. A községi 

választmánytól nyert engedéllyel vált hivatalossá a tagság. E testületi szervnek 

lehetısége volt, hogy azokat a személyeket, akik az uralkodó, vagy a 

birodalom szolgálata közben kimagasló teljesítmény nyújtottak, tiszteletbeli 

„polgártagsággal” ruházza fel. Ez a viszony jogokat és kötelezettségeket 

teremtett mindkét fél számára. A községi terhekhez hozzá kellett járulni. Ezzel 

szemben a községhez való tartozás jogot adott, hogy az illetı beleszóljon a 

községi vagyon felhasználásának módjába, gyakorolhatta az aktív és a passzív 

választójogot. A községi vagyonból történt a szegények segélyezése.651 

 Az Osztrák Polgári Törvénykönyv meghatározta, hogy a honosítás 

milyen feltételek mellett valósulhatott meg, amelyek közül az egyik az volt, 

                                                 
650 Gál Zsuzsanna törvénytelen gyermekeinek illetıségét meg kellett volna állapítani. Az ügyben 
kiderült, hogy az 1876:V. tc. 1-11. §§-ai lapján ezt nem lehetett megtenni. A 12. § rendelkezését 
kellett figyelembe venni, amelynek következtében az érintett gyermekek (Julianna és István) születési 
helyét kellett kideríteni. A belügyi anyagokból kiderült, hogy a gyermekek Gyöngyösön születettek, 
így „születés címén Gyöngyös városi illetıségüeknek ezennel kimondatott.” MOL K 150. I. 10. 1884. 
64523. jksz. 64523. apsz. Ugyanerre a jogszabályra hivatkozva állapították meg Grünbaum József 
illetıségét is. MOL K 150. I. 10. 1889. 82542. jksz. 7284. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 
I. 10. 1890. 29105. jksz. 7284. apsz., MOL K 150. I. 10. 1890. 7284. jksz. Alapszám hiányzik. MOL 
K 150. I. 10. 1882. 35979. jksz. 3013. apsz. A községi illetıség szabályainak bemutatása: KAMPIS, 
1909. 23-33. 
651 KÉRÉSZY, 1942, 268-269. 
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hogy egy „osztrák község, az állampolgárság elnyerése esetére” legalább 

kilátásba helyezze a községi kötelékbe való felvételt.652 

 Az 1853-ban kiadott rendelet mellékletei közül a B tartalmazta az 

illetıségi kérdések rövid rendezését. A szolgabíró hatáskörébe utalta a 

kérdéses ügyek intézését az érintett községgel történı egyeztetés után és a 

honossági bizonyítványok kiállítását.653 A községi illetıség („kis 

állampolgárság”) a magyar közjogban az 1859. április 24-én kibocsátott 

pátenssel jelent meg, amely nem lépett hatályba Magyarországon.654 

A község tagjai (Gemeindeglieder) lehettek: a községhez tartozók 

(Gemendeangehörige), akik az adott községben laktak. A másik nagy 

csoportját azok a személyek (Gemeindegenossen) alkották, akik nem éltek a 

község területén, de ingatlannal rendelkeztek, vagy vállalkozóként ipart 

folytattak. Idegennek számítottak, akik nem tartoztak a községi kötelékbe. A 

község területén élhettek, ha fedhetetlen jellemőek voltak, saját magukat 

törvényes foglakozásból, vagy vagyonuk jövedelmébıl fenntudták tartani 

segélyek igénybevétele nélkül, a községi adókat megfizették és a 

rendszabályokat betartották. Kérészy a következıképpen fogalmazta meg a 

községi illetıséget. „Az egyénnek a községhez való az a viszonya, hogy 

személyére nézve a község kötelékébe tartozik, községi illetıségnek, s az ezen 

alapuló jogok összessége honossági jognak neveztetik.”655 Az illetıség 

elıfeltétele volt, hogy osztrák állampolgár legyen az adott személy. A 

törvényes gyermek illetıségét az apa illetısége határozta meg. Az apa 

illetısége volt a döntı abban az esetben is, ha a gyermek születése elıtt az apa 

meghalt. Törvénytelen gyermek esetében az anya illetısége volt az irányadó. 

A szülık illetıségének megváltoztatása hatással volt a gyermekére, hiszen az 

önjogúság eléréséig errıl nem dönthettek. A községi illetıség megszerzésének 

az örökbefogadás és a gyermektartás nem lehetett az alapja. A község testületi 

szervét jogosították fel a kérdés eldöntésére. Az udvari, az állami tisztviselık 

                                                 
652 EÖTTEVÉNYI, 1913. 47., MILNER, 1880. 4-48., ADAMOVICH , 1927. 84-85., Uı. 1971. 475-476. 
653 KÉRÉSZY, 1942, 273. 
654 CSIZMADIA , 1969. 1084., CZEBE, 1938. 11. Uı. 1930. 33. 
655 KÉRÉSZY, 1942. 280. 
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és a tanítók a hivataluk elfogadásával azonnal megkapták annak a községnek 

az illetıségét, amelynek területén munkát vállaltak. A nık házasságkötésükkel 

megszerezték férjük illetıségét és megtarthatták még akkor is, ha utóbb 

özvegységre jutottak. Az osztrák állampolgárság elvesztése a községi illetıség 

megszőnését vonta maga után.656 A magyar községi jog a polgárok osztrák 

minta szerinti megkülönböztetését nem ismerte, de egyéb rendelkezések 

iránymutató jelleggel bírtak a késıbb elfogadott illetıségi szabályoknál. Az 

1860. október 20-án kiadott pátens és a visszaállított közigazgatási szervezet 

megakadályozta a már fentebb említett jogszabály életbelépését. A községi 

illetıségi pátens Magyarországon nem bírt kötelezı erıvel, így az ebbıl 

származó magyarországi községi illetıségek eredményeként megadott 

állampolgárság érvénytelen volt.657 Az Októberi Diploma a községeket a 

következıképpen osztotta fel: rendezett tanácsú mezıvárosok, nemesi 

községek, saját jegyzıt tartó községek és kerületi községek.658 

A kiegyezést követıen ez a bizonytalan jogi helyzet zavarokat okozott 

az illetıség és az állampolgárság megállapításában. Nem lehetett a magyar 

állampolgárságát megállapítani annak a személynek, aki a fentebb ismertetett 

rendelkezések alapján szerezte meg a közégi illetıséget. Ez a szabály 

vonatkozott a leszármazóikra.659 

A kiegyezést követıen a községi illetıséget elıször az 1871:XVIII. tc. 

szabályozta.660 A javaslatot a képviselıház a kilenc osztály elıadóiból létrejött 

központi bizottsághoz utalta, amelyet 1870. decemberében terjesztették be a 

                                                 
656 Uo. 1942. 280-281. Kérészy e rendelkezéseket az osztrák községi jog „legértékesebb” részének 
tartotta. Nem csak az illetıségre vonatkozó szabályok voltak hatással a magyar közigazgatási rendszer 
alakulására, hiszen osztrák minta alapján került be a magyar jogrendszerbe a virilizmus intézménye is. 
657 KIRÁLYFI , 1912. 201-202. Erre utal belügyminiszter 1896. évi 24.957. sz. átirata a földmővelésügyi 
miniszterhez. A községi közigazgatásra az 1832/36. és az 1848. évi országgyőlésen elfogadott 
szabályok és az 1862. évi osztrák községi törvénybe foglaltak bírtak irányadó jelleggel. Az említett 
törvények visszaállítását szerették volna elérni, de ez 1867-ig nem sikerült. Az Országbírói 
Értekezleten elfogadott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok a szabad királyi városok, a rendezett 
tanáccsal bíró községek és rendezett tanáccsal nem rendelkezı községek bírói hatóságát állította 
vissza. KÉRÉSZY, 1942. 288-289. „A rendezett tanáccsal nem bíró községekben a helybeli bírónak két 
elöljáró közbejöttével az 1832/6. 20-ik t. cz. értelmébeni bírósága” (24. §) „Szabad királyi és rendezett 
tanáccsal bíró városokban: a) a bírónak két tanácsbeli közbejöttéveli bírósága; b) a városi tanács, 
illetıleg városi törvényszék.” (25.§) ITSZ, 1861. 13. 
658 Ez a rendszer maradt fenn az 1871:XVIII. tc. bevezetéséig. CZEBE, 1938. 11. Vö. KISS, 1888. 447-
448. 
659 KIRÁLYFI , 1912. 202-203. 
660 KAJTÁR, 2001./a 42., FÖGLEIN at. al., 2003. 420. 
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képviselıházhoz.661 A kormány eredeti tervét elvetette, miszerint a községek 

és törvényhatóságok rendezését egyszerre valósítsa meg, mert belátta „hogy a 

községi igazgatást addig nem lehet megfelelıen rendezni, míg a 

köztörvényhatóságok, fıleg a megyék jogállása és hatásköre törvényes 

megállapodást nem nyer.”662 A községi törvényjavaslat tárgyalása 1871. 

március 21-én kezdıdött, és 23-án fejezıdött be.663 A kiegyezést követıen a 

kormány elıterjesztést tett a törvényhatóságok szabályozása tárgyában.664 A 

sajtó állandóan sürgette a városok és a községek rendezését. A közégi jegyzık 

1869-ben tartott országos értekezlete által kidolgozott javaslatában foglalt 

elvek hatással voltak az 1871. évi tervezet szabályainak kidolgozására. A 

javaslat indoklása a következıket tartalmazta a községi illetıséggel 

kapcsolatban. Az illetıség megállapítását a kormány rendeletei szabályozták. 

Az illetıség a polgári és a politikai jogok gyakorlása tekintetében nem bírt 

jelentısséggel, de a javaslat 107. §-a kimondta, hogy minden községnek 

gondoskodnia kellett volna munkaképtelen szegényekrıl és az ellátásának 

költségeit az illetékes községnek kellett volna állnia.665 Ugyan ezt emelte ki 

Vita Emil, aki szerint az illetıség a hatósági ellátásra és a közápolásra szoruló 

személyek tekintetében bírt jelentısséggel. Pontosan meg kellett határozni, 

hogy az állampolgár mely községi illetıségbe tartozott, mert csak így lehetett 

megállapítani, hogy melyik községnek kellett az ellátása költségeit viselni.666 

A törvényjavaslat országgyőlési vitája alkalmával Kiss Miklós 

kiemelte, hogy minden honpolgár azon községi illetıségbe tartozik, amelynek 

                                                 
661 KI. 1871. VII. 715. sz. A bizottság külön foglalkozott a községi illetıség kérdésével. 
662 KÉRÉSZY, 1942. 297. Ennek eredményeként a törvényhatóságok szabályozása már 1870-ben 
megtörtént (1870:XLII. tc.) A témához: VARGA, 2007./a passim., RUSZOLY, 1993. 130-131. A 
községek rendezése csak egy év multával látott napvilágot (1871:XVIII. tc.). 
663 A törvényjavaslat megtalálható: KI. 1870. V. 454. sz. 19-35. A képviselıház által elfogadott 
törvényjavaslat: KI. 1871. IX. 40-62., KN. 1871. XV. köt. 116-292. A törvényjavaslat indokolása nem 
tartalmazta részletesen a községi illetıség kérdését. KI. 1870. V. 485. sz. 188-200. A képviselıház a 
javaslatot nem fogadta el elıször. A harmadszori olvasatot támogatta a többség. KN. 1871. XV. 321. 
Az 1871. május 20-i ülésen döntöttek arról, hogy szentesítésre felterjesztik. KN. 1871. XVI. 310. A 
törvényt június 10-én hirdették ki. KI. X. 1052. sz. 179-202. A képviselık megemlítették, hogy 
szükséges lett volna egy állampolgársági törvény megalkotása. CZEBE, 1938. 14. 
664 Grünwald a törvényhatósági jogú városokat a szó tágabb értelemben olyan „községeknek” 
tekintette, amelyek nem voltak a megye hatósága alá rendelve, nagyobb hatáskört gyakorolnak, mint a 
községek és közvetlenül a kormány felügyelete alatt állnak. GRÜNWALD, 1889. 89. 
665 KÉRÉSZY, 1942. 294. 
666 VITA, 1912. 183. A községi illetıség és a szegényellátás kapcsolatát elemezte Czebe is. CZEBE, 
1938. 8. 
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illetısége alatt állt. Ez a törvény kihirdetése idıpontjában fennálló illetıséget 

jelentette.667 A vita során külön problémát jelentett a nık illetıségének 

meghatározása. Nehrebeczky Sándor javasolta, hogy a nı férjének honosságát 

kövesse, amely az illetıség tekintetében is irányadó volt. A külföldi 

állampolgárságú nık esetében elvárták, hogy elbocsátási okirattal 

rendelkezzenek. A képviselı nem tartotta elfogadhatónak, hogy a nı csak a 

házassági kapcsolata alatt tarthatta volna meg férje illetıségét.668 Szlávy 

József kereskedelmi miniszter szerint a válás bekövetkezéséig a nı férje 

illetıségét követte.669 Tóth Vilmos belügyminiszter azzal próbálta 

megnyugtatni a képviselıket, hogy szerinte nem csak a házasság fennállása 

alatt, hanem azt követıen is a nı megtarthatta volt férje illetıségét.670 

A törvénytelen gyermek illetıségével kapcsolatban követték az 

állampolgársági jogban és magánjogban ismert elvet, hogy minden tekintetben 

az anya jogállása volt a meghatározó. Ez a szabály csak a törvényesítés 

bekövetkezéséig határozta meg az illetıséget, mert ebben a pillanatban az apa 

illetısége lett az irányadó.671 

A javaslat szerint minden állampolgárnak egy községi illetıségbe 

kellett tartoznia. Megkülönböztette az öröklött és a szerzett illetıséget. 

Eredetileg minden állampolgár azt a községi illetıséget szerezte meg születése 

pillanatában, amelyhez apja tartozott, ha törvénytelen gyermekrıl volt szó, 

                                                 
667 Ez a szabályozás összefüggött azzal a követelménnyel, hogy minden honpolgárnak kellett 
illetıséggel rendelkezni. KN. 1871. XV. 171., SARLÓS, 1976. 100. 
668 Ezt a rendelkezést különösen az özvegységre jutott nı esetében vélte igen hátrányosnak. KN. 1871. 
XV. 172. 
669 A miniszter egyetértett Nehrebeczky álláspontjával. KN. 1871. XV. 172. Vö. Nehrebeczky Sándor 
javaslata. KN. 1871. XV. 172.  
670 Tóth Vilmos hozzászólása. KN. 1871. XV. 172. Királyi Pál szerint a probléma nem az özvegy 
jogának biztosításában volt. Véleménye szerint a nık illetıségének meghatározása nem volt 
egyértelmő, abban a helyzetben, ha egy másik községbe költözött házasságának fennállása alatt. KN. 
1871. XV. 172. A központi bizottság jelentése is érintette a nık illetıségének kérdését. KI. 1871. VII. 
715. sz. 188. A belügyminiszter a fırendi tábla ülésén hasonlóan nyilatkozott. FN. 1870. I. 70. Gróf 
Cziráky Lajos szerint a római és a görög katolikus vallású személyeknél ismerték az ágytól-asztaltól 
való elválás intézményét, ami tovább bonyolította a helyzetet. FN. 1870. I. 70. Szögény-Marich 
László is hozzászólt a témához. FN. 1870. I. 70. A fırendi tábla a következı szöveget javasolta 
elfogadásra. A „nı a házassági kapcsolat tényleges tartalma alatt férje községi illetıségét követi, 
nemkülönben követi azt az özvegy is.” FN. 1870. I. 84., KI. 1871. IX. 958. sz. 286. A központi 
bizottság jelentése: KI. 1871. IX. 979. sz. 347. 
671 A problémát Gyırffy Gyula képviselı vetette fel. KN. 1871. XV. 173. Nehrebeczky Sándor is 
felszólalt a törvénytelen gyermek illetıségével kapcsolatban. KN. 1871. XV. 173., KI. 1871. VII. 715. 
sz. 188. 
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akkor pedig az anya községi illetıségét kapta meg. A lelencek illetıségét a 

megtalálás helye határozta meg.672 

Az eredeti illetıséget meg lehetett változtatni. Ez akkor történt meg, ha 

az illetıt egy másik községbe felvették. A községi kötelékbe való felvételt a 

magyar állampolgártól fıszabályként nem lehetett megtagadni, ha erkölcsös 

életet folytatott és eltartotta magát keresetébıl. 

A községi illetıség meghatározásánál az adófizetés kérdése is 

felmerült, hiszen a koldusok nem fizettek adót, de községi illetıséggel mégis 

rendelkezniük kellett. Ezek a személyek a törvény kihirdetésekor megállapított 

községi illetıséget szerezték meg.673 Vukovics Sebı ezt a kérdést a 

szegényügyi rendelkezések közé sorolta.674 

A községi illetıség megszerzésénél feltételként elıírt büntetlen elıélet 

megítélése és bizonyítása is problémát jelentett. Királyi Pál szerint ezt nem a 

letelepülınek kellett volna igazolnia, hanem a hatóságoknak. Ez alapvetıen 

egy alkotmányos alapjogot, a szabad lakóhely megválasztásának és a 

letelepedés szabadságának a jogát érintette.675 

A községi illetıség díjfizetés ellenében való megszerzése is vita tárgyát 

képzete a képviselıházban. Irányi szerint a törvényjavaslat e rendelkezését 

nem lehetett volna elfogadni. Véleménye szerint a problémát a díj összegét 
                                                 
672 Toborovics Sándor illetısége ügyében a belügyminiszter a következıt állapította meg. A 
kérelmezı szerb alattvalónak állította magát, amelynek következtében kihallgatták az illetıt. Ki kellett 
deríteni, hogy Toborovics Sándor apja Gyülvész községi illetıségő volt-e. A nyomozás 
eredményeként megállapították, hogy a magyar állam kötelékébıl nem bocsátották el a kérelmezıt, 
aki önjogon nem szerezett községi illetıséget. A szerb állampolgárságot nem szerezte meg a család. 
MOL K 150. I. 10. 1883. 46009. jksz. 29191. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. I. 10. 1883. 
29191. jksz. 29191. apsz. Zugh József állampolgársági ügye kapcsán a polgármester kijelentette, hogy 
a „kiskorú mindig atyja illetıségét követi”. Az 504/1885. sz. polgármesteri levél: MOL K 150. I. 10. 
1885. 57224. jksz. 15911. apsz. A kiskorú illetıségét ugyanezen alapon állapították meg a következı 
esetben. Herman Ernı Bálint ügye: MOL K 150. I. 10. 1888. 49231. jksz. 1256. apsz. Ez a szabály az 
1886:XII. tc. szerint is érvényben maradt. Petku Péter ügye: MOL K 150. I. 10. 1887. 69624. jksz. 
69624. apsz. 
673 Irányi Dániel képviselı vetette fel a kérdést. KN. 1871. XV. 173. A belügyminiszter válaszolta 
meg a kérdést, mert szerinte mindenki fizetett adót. KN. 1871. XV. 173. A témához: Királyi Pál 
hozzászólása. KN. 1871. XV. 173. Királyi Pál szerint minden községnek kötelessége volt eltartani a 
területén illetıséggel rendelkezı szegényeket és nincsteleneket. KN. 1871. XV. 174. Báró Simonyi 
képviselı szerint a „vándor kolduscsoportok leginkább a lopásból” éltek. KN. 1871. XV. 175. 
674 KN. XV. köt. 1871. 174. 
675 A problémát Vutkovics Sebı vetette fel. KN. 1871. XV. 173-174. Nehrebeczky szerint a 
letelepedést csak akkor lehetett volna megtagadni, ha a kérelmezı büntetıeljárás vagy büntetés-
végrehajtás alatt állt volna. KN. 1871. XV. 174-175. Báró Simonyi Lajos szerint nem csak a 
kérelmezı, hanem a községek jogait is figyelembe kellett venni e szabályok kialakításánál. KN. 1871. 
XV. 175. A községek jogainak ismertetése: CSIKY, 1899. 154. 
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megállapító szabályrendelet jelentette. A belügyminiszter szerint az illeték 

megfizetését csak abban a községben rendelhette volna el, ahol községi 

jövedelmekbıl fedezték a költségeket. Az illetékes minisztériumhoz lehetett 

volna fordulni jogorvoslatért, ha probléma merült fel.676 

A hadseregben szolgálatot teljesítı személyek esetében a fırendek 

javasolták, hogy a községi illetıséget a besorozás székhelye határozza meg.677 

A nı házasságkötésével férje illetıségét szerezte meg, amelyet 

megtartott még akkor is, ha utóbb özvegységre jutott és nem változtatta meg 

az illetıségét. A gyermekek illetıségét fıszabályként az apa illetısége 

határozta meg. Ha bírói ítélettel az anya gondozására bízták a gyermeket, 

akkor az anya illetıségét követte a gyermek. A törvénytelen gyermek 

illetıségének a meghatározása változatlan maradt.678 

A fentebbi szabályok alkalmazhatatlanságának esetén a következı 

rendelkezések szerint lehetett megállapítani az illetıséget. Az állampolgár 

azon községi illetıségbe tartozott, amelyben legalább két éve lakott és adót 

fizetett. Ha idıközben elköltözött a községbıl és a korábban ismertetett 

rendelkezések nem érvényesülhettek, akkor a szülık, illetve az anya illetısége 

volt az irányadó. A lelencek esetében változatlan maradt a szabályozás azzal a 

bıvítéssel, hogy ha nem lehetett megállapítani az illetıségét, akkor az 

határozta meg, hogy az érintett melyik településen tartózkodott a leghosszabb 

                                                 
676 Irányi Dániel hozzászólása. KN. 1871. XV. 175-176. A belügyminiszter a garanciát ebben az 
esetben a községi törvény további rendelkezésében látta, hiszen a községek szabályrendeleteit jóvá 
kellett hagyatni. Tóth Vilmos szerint, hogy „oly községeket, melyek saját jövedelmeikbıl minden 
községi adót képesek fizetni, s minden terheket viselni, - mi az egyesekre jótétemény: - hogy ily 
községeket elárasztják az idegenek; és igy mégis csak méltányos és igazságos, hogy azok fölvétele 
némi dij lefizetéséhez legyen kötve.” KN. 1871. XV. 176. Nehrebeczky Sándor is elfogadhatónak 
tartotta a rendelkezést. KN. 1871. XV. 176.  
677 Gróf Csáky Gyula hozzászólása. FN. 1870. I. 71., KI. 1871. IX. 958. sz. 286. 
678 Reich Artbauer Jenı állampolgársági ügyében az illetıség kiderítése problémát okozott. Az 
iratokból kiderült, hogy egy törvénytelen gyermekrıl volt szó, akinek édesanyja, Artbauer Róza 
illetıségi bizonyítványt kapott Málnapatak községtıl 1866-ban, amely azt jelentette, hogy gyermeke 
is ugyan azt az illetıséget szerezte meg. Az ügyben az is kiderült, hogy a gyermeket utólagos 
házasságkötéssel nem törvényesítették. MOL K 150. I. 10. 1885. 815. jksz. 815. apsz. Az ügy korábbi 
adataihoz: MOL K 150. I. 10. 1884. 61993. jksz. 13278. apsz., MOL K 150. I. 10. 1884. 18650. jksz. 
13278. apsz., MOL K 150. I. 10. 1880. 34142. jksz. 15905. apsz., MOL K 150. I. 10. 1880. 31620. 
jksz. 15905. apsz., MOL K 150. I. 10. 1880. 15905. jksz. Alapszám hiányzik. MOL K 150. I. 10. 
1879. 40878. jksz. 13772. apsz., MOL K 150. I. 10. 1879. 29318. jksz. 13772. apsz., MOL K 150. I. 
10. 1879. 13772. jksz. Alapszám hiányzik. 



 185 

ideig. A hadseregben szolgáló személy illetıségét a sorozás helye határozta 

meg abban az esetben, ha a fentebbi szabályok nem érvényesülhettek.679 

A községi köteléket felvétel útján is meg lehetett szerezni. A 

törvényjavaslat kimondta, hogy minden honpolgárnak joga volt másik 

községbe költözni. Ezt a szándékát az érintett községnek be kellett jelentenie, 

amely az illetıség megadását csak akkor tagadhatta meg, ha a kérelmezı ellen 

büntetıeljárás volt folyamatban vagy büntetés végrehajtás alatt állt és a község 

anyagi megterhelése nélkül nem tudta ellátni magát. A község dönthetett arról, 

hogy azonnal felveszi-e a kérelmezıt tagjai sorába, amelyet írásban vagy 

szóban kellett az érintett személy tudomására hozni. Nem lehetett megtagadni 

az illetıség megadását, ha az adott község területén lakott legalább már két 

éve, a közterhekhez hozzájárult és az elıbb említett kivételek alá nem esett. 

A felvett személy élvezte mindazon jogokat, amelyek a község tagjait 

megillették, és teljesíteni kellett az illetıséggel együtt járó kötelezettségeket. 

Abban az esetben, ha a község terheit saját vagyonából fedezte, a javaslat 

mérsékelt díj kiszabását is lehetıvé tette volna. Ennek lehetıségét 

szabályrendeletben kellett volna megállapítani, amelyet az illetékes 

törvényhatósághoz kellett felterjeszteni jóváhagyásra. A közigazgatási szerv 

döntése ellen a belügyminiszterhez lehetett jogorvoslatért fordulni. 

Az állampolgársági ügyek kapcsán megállapítható, hogy a községi 

kötelékbe való felvételt díjfizetés nélkül is engedélyezték. Palletz Ferencz 

ügyében Kassa városa kilátásba helyezte a községi kötelékbe való felvételt, 

amelyért nem kellett illetéket fizetni.680 

A belügyminiszter a következıket nyilatkozta Zadányi Ármin illetıségi 

ügyében. A kérelmezı nagykorúságának eléréséig törvényes apja csehországi 

                                                 
679 E rendelkezések alkalmazása mellett is elıfordulhatott, hogy nem lehetett azonnal megállapítani az 
illetıséget. Hoffmann Károly Bécsben halt meg egy ápoldában. A felmerült 53 ft 20 kr 
gyógyköltséget szerették volna megtérítetni az illetısége szerinti közigazgatási szervvel. A nyomozás 
során összetévesztették egy másik Hoffmann Károllyal, aki szintén Sopronban született. A születési 
anyakönyvi kivonatot és az állítási lajstromot vették alapul az adatok kiderítéséhez, amelynek alapján 
rájöttek, hogy az utóbbi személy még életben volt. Az osztrák állampolgárságot nem szerezte meg. Az 
érintett személy birtokában találtak két igazolási jegyet, amelyeken Ujfalut jelölték meg lakóhelyként, 
amelynek következtében soproni illetıséggel nem rendelkezhetett. Magyar állampolgárságát soha nem 
vesztette el, így megállapították, hogy a Vas megyei Ujfalu illetıségébe tartozott. MOL K 150. I. 10. 
1884. 30470. jksz. 1849. apsz. 
680 MOL K 150. I. 10. 1884. 3100. jksz. 3100. apsz. 
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illetıségét követte. Állami tisztviselıi kinevezését követıen fizetése után 

adózott 1876-tól kezdve, amelynek következtében az adólajstromban is 

szerepelt a neve. Ennek ellenére a fıváros megtagadta az illetıség 

megállapítását, amelyet követıen a belügyminiszter utasította az eljáró 

szervet, hogy újra hallgassák ki Zadányi Ármint és derítsék ki, hogy melyik 

belföldi községi illetıségbe tartozik. Az eljárás eredményeként a csehországi 

illetıségét állapították meg, mert Magyarországon soha nem szerzett 

illetıséget.681  

A község felvehette tagjai sorába azokat az idegeneket, akik az ország 

területén legalább két éve éltek, külföldi állampolgárságukat elvesztették és 

megfeleltek a fentebbi elıírásoknak.682 Megállapítható, hogy a községi 

illetıséget három módon lehetett megszerezni: leszármazással, felvétellel és 

hallgatólagosan. Véleményem szerint egyet lehet érteni Vita Emil azon 

megállapításával, hogy a miniszteri tervezet szőkszavú volt, amely 

átdolgozásra szorult, amelynek következtében gyakorlatiasabb és részletesebb 

lett.683 

Az 1871. évi törvénytıl kezdve beszélhetünk polgári értelemben vett 

községi közigazgatásról, mert 1848-ig a községek jogait és szervezetét az 

úrbéri szerzıdéseken keresztül rendezték, amelyek leginkább magánjogi 

jellegőek voltak. Az 1848. évi törvények a jogegyenlıség elvét bevezették, az 

úrbéri viszonyokat eltörölték, de a községek rendezését nem valósították meg. 

A szabadságharc leverését követıen bevezetett neoabszolutizmus 

államberendezkedése nem is kedvezett a községek átalakításának. Részben 

lehet csak egyet érteni Kérészy azon megállapításával, hogy az „osztrák 

abszolutizmus […] a magyar községi igazgatás szerves továbbfejlesztését 

megakasztotta”.684 Azt azonban elismerte, hogy az abszolutizmus kori 

                                                 
681 MOL K 150. I. 10. 1883. 23122. jksz. 220. apsz. 
682 VITA, 1912. 184-185. A belügyminisztert bízták meg a törvény végrehajtásával. CZEBE, 1938. 12-
14. 
683 VITA, 1912. 185. A törvényjavaslat indoklása külön foglalkozott az illetıséggel a szegényellátás 
végett. CSIZMADIA , 1976. 128. 
684 Kérészy hozzá tette, hogy az osztrákok a történelmi elızményeket és a magyarországi 
sajátosságokat nem vették figyelembe. Idegen szellemő községi közigazgatást vezettek be és a községi 
autonómiát a birodalmi kormányzat felemésztette. KÉRÉSZY, 1942. 299. 
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szabályok között olyanokkal is találkozhatunk, amelyek hatással voltak az 

1871. évi törvény rendelkezéseinek megalkotására. Ilyen volt a községi 

illetıség kérdése is. Ezeket a magyar viszonyoknak megfelelıen adoptálták a 

képviselık és „községi szerveztünk történetileg fejlıdött elemeivel 

összeegyeztetve, illesztette be a szerves szabályozás keretébe.”685 

 A törvény 6. §-a kimondta, hogy minden honpolgárnak községi 

illetıségbe kellett tartozni. A törvény egyéb rendelkezései azonban nem 

érintették az állampolgársági jogot.686 

Kérdésként merül fel, hogy milyen összefüggés volt a községi illetıség 

és az állampolgárság között? Mi volt a jelentısége az illetıség 

megszerzésének az állampolgársági jogban? 

Mielıtt ezekre a kérdésekre választ adnánk, azt kell tisztázni, hogy mit 

is jelentett az illetıség? Az állampolgárság fogalmát és tartalmát az 1879:L. tc. 

nem határozta meg. Ezzel szemben az 1886:XXII. tc. 13. §-a kimondta, hogy 

aki „a községi kötelékbe felvétetett, rendes községi taggá válik, a községi 

tagoknak a jelen törvény által biztosított jogaiban részesül s a községi 

kötelékbıl eredı kötelezettségeket teljesíteni tartozik.”687 Az 

állampolgársággal szoros összefüggésben volt az államterület. Az ország 

területéhez vagy annak egy szőkebb részéhez (pl. megyéhez, városhoz) való 

tartozást nevezzük illetıségnek, amely az adott közösség és polgára között jött 

létre. Ez egy jogi köteléket keletkeztetett a két fél között. „Az illetıségi jog, 

különösen a községi kötelékbe való tartozás, még ha a tényleges kapcsolat 

szünetel is, kibıvíti a honossági jog tartalmát, különösen a feltétlen 

                                                 
685 Uo. 1942. 300. Egyetértett Alsó László azon megállapításával, hogy az osztrák abszolutizmus 
községi rendszere hatással volt a magyar jogfejlıdésre, de nem tudta a történeti gyökereit teljesen 
kiirtani. ALSÓ, 1932. 4. Faluhelyi is ezt emelte ki. A községi köteléket hívta községi illetıségnek. 
FALUHELYI , 1926. 267.  
686 CSIZMADIA , 1969. 1084., KERÉSZY, 1942. 278-288. Ugyan ezt mondta ki az 1886:XXII. tc. is. 
MAGYARY , 1942. 305. A községek kiépítését Kajtár is bemutatta. KAJTÁR, 2002. 65-66. A községi 
illetıség történetéhez: MÁRKUS, 1904. 184-186. 
687 1886:XXII. tc. 13. §. CZEBE, 1938. 19. Egyed ismertette Apponyi szerepét a községek átalakítása 
kapcsán. Apponyi szerint a parlamentáris rendszer összeegyeztethetı az önkormányzatisággal. 
EGYED, 1941. 42. 
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tartózkodásra s vagyontalanság és keresetképtelenség esetén eltartásra 

nyujtván igényt az illetıség helyével szemben”.688  

Az állampolgársági ügyek kapcsán kijelenthetı, hogy a községi 

felvételi igérvényt mellékelni kellett a honosítási kérelmekhez. Pollatsek 

Józsefet hiánypótlásra szólították fel, mert az illetıségi bizonyítványát nem 

csatolta.689 A gyakorlat alapján ez sok esetben megállapítható.690 

A községi illetıség személyi köteléket jelentett. Nem feltétlenül esett 

egybe a tartózkodási- vagy lakóhellyel.691Magyary szerint a községi illetıség a 

községhez való tartózás egyik formáját jelentette. „Csak személyi kötelék az 

egyén és a község közt, amely független a lakó- és tartózkodási helytıl.” 692 

A községi kötelékbe való tartozást vélte a fogalom leglényegesebb 

elemének Kmety is, aki a községi illetıséget községi honosságnak nevezte, 

amelynek következményei is voltak többek között, hogy tartózkodási jogot 

adott és a községnek nem lehetett kiutasítani az illetıséggel rendelkezı 

személyt.693 

A községi tagság, a „polgárjog” felelt meg a községi illetıségnek.694 

Czebe Jenı szerint a szegényjog nem képezhette alapját a községi illetıségi 

jognak. A segélyezési kötelezettség „önként folyt abból, hogy a község tagjai 

hozzájárulván a község közterheihez, tehát fenntartásához, addig, míg munka 

– és keresetképesek voltak, munka- és keresetképességük esetén a község 

részérıl viszontsegélyezésben részesültek.”695 A községek egyik legfontosabb 

feladata volt a rászorultak segélyezése. Véleménye szerint a községi illetıség 

                                                 
688 FERENCZY, 1905. 377. 
689 MOL K 150. I. 10. 1880. 15705. jksz. 84. apsz. 
690 Német Antal Gábor ügye: MOL K 150. I. 10. 1885. 53706. jksz. 2892. apsz. 
691 CSIZMADIA , 1969. 1084. 
692 MAGYARY , 1942. 305. 
693 KMETY, 1900. 295-296. 
694 CZEBE, 1938. 8. Kmety szerint gyakran az illetıség megadását nevezték a polgárjog 
megszerzésének. Ezzel szemben a díszpolgárság megszerzését hozta példaként, amely nem 
eredményezte a községi illetıség megszerzését. Ezért a díszpolgárok nem gyakorolhatták azokat a 
jogokat, amelyek az illetıség megszerzésével jártak együtt. A díszpolgárrá választás jogát nem csak a 
volt szabad királyi városok gyakorolhatták, hanem más községek is. KMETY, 1900. 269. Kossuth 
Lajos állampolgársági ügyében volt jelentısége, hiszen hiába választotta több város is díszpolgárává a 
magyar állampolgárságát mégis elveszítette. 
695 CZEBE, 1938. 8. 
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és a szegényjog nem felelt meg egymásnak.696 Ezzel ellentétes volt Kmety 

megállapítása, aki szerint a községi illetıség a szegényjog alapja, mert az 

„illet ıség lévén terhelve a szegényellátás és az 1898:XXI. t.-cz.-ben 

meghatározott szegénybetegsegélyezés kötelesség terhével”.697 

Az illetıség alatt Sári János egy település önkormányzatához való 

tartozást érti. Az illetıséggel rendelkezı személynek hozzá kellet járulni 

adóterhekhez, amelynek fejében bizonyos szociális szolgáltatásokat várhatott 

el. Ilyen funkciókat az állam, a központi igazgatás szinte egyáltalán nem 

gyakorolt.698 

Az állampolgárság és az illetıség között többféle kapcsolat alakulhatott 

ki, attól függıen, hogy az adott ország az egységes állampolgárság mellett 

külön részállami vagy tartományi illetıséget is ismert. A legelterjedtebb 

formája az volt, amikor a honosság és az illetıség egymás kölcsönös 

elıfeltételei voltak. Ez jellemezte a magyar jogrendszert is, hiszen senki nem 

szerezhette meg az állampolgárságot mindaddig, míg községi illetıséget nem 

kapott, vagy annak megszerzését kilátásba nem helyezték.699 Elıfordulhatott, 

hogy idegenek is szereztek illetıséget, amelyet Ferenczy Árpád korlátolt 

illetıségnek nevezett. Ebben az esetben az idegent ki lehetett utasítani az 

országból, hiszen még nem volt állampolgár.700 Elvileg csak magyar 

állampolgár rendelkezhetett községi illetıséggel, amelyet csak magyar 

állampolgár szerezhetett meg. Beleznai József alaptételként állapította meg, 

hogy községi illetıséggel csak magyar állampolgár rendelkezhetett. Magyar 

                                                 
696 Kezdetben az egyházak feladata volt a szegények ellátása, amelynek következtében alakultak ki az 
egyházközségek, mint Angliában. Pontosan meghatározták, hogy a szegényellátáshoz való jogot 
hogyan lehetett megszerezni. Ilyen feltétel lehetett az egyházközség területén való születés, a 
meghatározott idejő helyben lakás, vagy ingatlannal való rendelkezés. Uo. 1938. 9. 
697 KMETY, 1900. 296. Vö. CZEBE, 1938. 8. 
698 Szükség esetén az állampolgár számíthatott az önkormányzat gondoskodására, ezért az illetıség 
megszerzésében leginkább vagyoni szempontok játszottak szerepet. SÁRI, 1987. 55. 
699 Az állampolgárság megszerzésének elengedhetetlen feltétele volt a községi igérvény megszerzése. 
KORBULY, 1884. 139. Természetesen egy belföldi községrıl volt szó. NAGY, 1907. 110., KISTELEKI, 
1996/97. 50., CSIKY, 1907. 37., EGYED, 1937. 22., MOLNÁR, 1929. 104., FERDINÁNDY, 1911. 67., 
VUTKOVICH,  1904. 180., EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., BALOGH, 1901. 77., KISS, 1886. 150. Az 
állampolgársági iratokban feltüntették a felvételi igérvény megszerzését. Ziganek Ferencz ügye: MOL 
K 150. I. 10. 1888. 71297. jksz. Alapszám nem volt feltüntetve. 
700 Az USA-ban, ha valaki megszerezte az állampolgárságot, azzal együtt járt a lakóhely szerinti 
illetıség megszerzése is. Svájc egyes területen, kantonjaiban szerzett honosság szolgált a szövetségi 
állampolgárság megszerzésének alapjául. FERENCZY, 1905. 378. 
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honpolgár viszont nem lehetett az a személy, aki nem rendelkezett valamely 

belföldi községi illetıséggel vagy felvételi igérvénnyel. „Az állampolgárság és 

a községi illetıség között ime van összefüggés, mégpedig szükségképpeni 

szoros kapcsolat.”701 

 A községi illetıség kérdése a kivándorlás alkalmával gyakran okozott 

jogi bonyodalmat. Fischer Ferencz állampolgársági ügyében az alispán 

kijelentette, hogy nem terjeszti fel a kérelmet, mert az illetıségét nem lehetett 

megállapítani.702Szintén tisztázni kellett Eliás Adolf illetıségét a kivándorlási 

engedély megadása elıtt, amelyet az illetékes fıjegyzı teljesített.703 

Grossmann József magyar illetıségét megállapították, mert 1855-1857 között 

letelepedett és a közterhekhez hozzájárult, amelynek következtében, „mint 

állandóan itt lakó s adófizetı egyén 1863 évtıl kezdve helybéli illetıségőnek 

tekintetett.”704 

A magyar állampolgárság a magyar államhoz való tatozást és a politikai 

jogok gyakorlását foglalta magába. Ilyen volt a helyi választójog, a község 

önkormányzat jogaiban való részvétel, a községi javakban való részesedés, a 

községi intézmények használata és bizonyos kötelezettségek (pl. községi 

adófizetés, közmunka elvégzése, tisztségek elfogadása) teljesítése. Az 

állampolgársághoz is kapcsolódtak jogok és kötelezettségek.705 

Az 1886. évi községi törvény szerint az illetıség kapcsán elıször 

tisztázni kell, hogy kik minısültek magyar állampolgároknak. Az 1814. évi 

10.661. sz. udvari rendelet, az 1884. évi 6988. sz. és az 1888. évi 24.553. sz. 

BM rendeletek magyar állampolgárnak tekintettek azokat a személyeket, akik 

1860 elıtt érkeztek az országba és felvételt nyertek valamelyik községi 

kötelékbe.706 Szintén magyar állampolgároknak minısültek azok, akik az 

állampolgársági törvény hatálybalépése (1880. január 8.) elıtt legalább öt évig 

                                                 
701 BELEZNAI, 1941. 37.  
702 MOL K 150. I. 10. 1882. 3733. jksz. 2128. apsz. 
703 MOL K 150. I. 10. 1884. 45902. jksz. 1528. apsz. 
704 MOL K 150. I. 10. 1884. 5749. jksz. 2210. apsz. Az állampolgárság fenntartása a községi illetıség 
megırzését is jelentette. Stanovszky Nándor ügye: MOL K 150. I. 10. 1885. 30830. jksz. 769. apsz. 
705 CZEBE, 1938. 20. 
706 Az ország területén tíz éves helybelakást kívántak meg azoktól, akik 1850 elıtt vándoroltak be. Ez 
szintén a magyar állampolgárság megállapítását jelentette. Uo. 20. 
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megszakítás nélkül az ország területén tartózkodtak. Ebben az esetben nem 

kívánták meg, hogy az érintett egy községben éljen az elıbb említett idı alatt, 

de azt igen, hogy az adózok lajstromában szerepeljen, és a törvény 

hatálybalépését követı egy éven belül ne jelentsék be a törvényhatóságok elsı 

számú tisztviselıjénél eredeti állampolgárságának fenntartását. Elegendı volt, 

hogy 1875 és 1880 között adóköteles foglalkozást folytatott. Ez a szabály nem 

érvényesült a katonatisztek esetében, akik nem adóztak. Az állampolgárságot 

ebben az esetben a belügyminiszter állapította meg.707 Természetes, hogy a 

felsorolt személyek leszármazói is magyar állampolgárok lettek. Magyar 

állampolgároknak minısültek a magyar korona országai területén született 

személyek és lelencek, míg eredeti állampolgárságuk ki nem derült.  

A törvény szerint elveszítették magyar állampolgárságukat azok a 

személyek, akik a törvény hatálybalépését követıen tíz éven keresztül 

külföldön tartózkodtak, kivéve, ha népfölkelıként tartották nyílván az 

1886:XX. tc. és az 1887. február 2-án kiadott 762. sz. utasítás 2. §-ának 11. 

pontja alapján. 

 Az elsı állampolgársági törvényünk pontosan rögzítette, hogy hogyan 

lehetett megszerezni a magyar állampolgárságot, amely egyben a honpolgárok 

körének meghatározását is jelentette.708 

Az elsı községi törvény elfogadása elıtt nem létezett ez a 

jogintézmény, ezért fontos megvizsgálni, hogy az állampolgárok melyik 

illetıséget szerezték meg. Az 1871:XVIII. tc. egyszerően kimondta, hogy 

mindenki azt az illetıséget szerzi meg, ahol élt.709 Mindenki csak egy községi 

illetıségben tartozhatott, amely azt jelentette, hogy minden magyar 

állampolgárnak volt illetısége és a magyar állampolgárság megszerzésének 

elıfeltétele volt, hogy illetısséggel rendelkezzen, vagy legalább is kilátásba 

helyezzék annak megszerzését. 

                                                 
707 Magyar állampolgároknak tekintették azokat a személyeket, akik az 1857. évi népszámlálás 
alkalmával Magyarország területén tartózkodtak és nem tartották fenn idegen állampolgárságukat. A 
népszámlálás adatai a budapesti IV. (illetıségi) ügyosztály iratai között találhatók meg. Uo. 21. 
708 Uo. 21-22. 
709 KORBULY, 1874. 378., SARLÓS, 1976. 100. 
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A községi illetıség nem volt feltétlenül azonos a lakóhellyel. A törvény 

e két kategória között határozott különbséget tett. Sarlós szerint a községi 

illetıség szerepe leginkább a „községi vagyon hasznosításával, kezelésével, 

elidegenítésével és felosztásával kapcsolatban biztosított nagyobb jogokat a 

községi illetıséggel nem rendelkezı községi lakosokkal szemben”.710 Az 

illetıséget meg lehetett szerezni eredeti és származékos módok egyikével. Az 

elsı eset alatt az „öröklés” kellett érteni, amely azt jelentette, hogy a törvényes 

vagy törvényesített gyermek apja illetıségét kapta meg. Ezen az sem 

változtatott, ha az apa meghalt és az özvegy illetıségét megváltoztatta.711 A 

nagykorú gyermek illetıségét nem befolyásolta, ha az apa új illetıséget 

szerzett, mert ebben az esetben a gyermek eredeti illetıségét megtartotta. A 

házasságon kívüli gyermek annak a községnek az illetıségét kapta meg, 

amelyben az anya a születés pillanatában illetékes volt. Az édesanya illetısége 

volt a meghatározó abban az esetben is, ha a bíróság ítéletében az anyára bízta 

a gyermek nevelését. Ezt a logikát követve az örökbefogadott gyermek az 

örökbefogadó illetékességét kapta meg. A házasságkötéssel a nı férje 

illetıségét szerezte meg.712 A nı eredeti illetıségét visszakapta abban az 

esetben, ha elvált, házasságát felbontották, vagy külföldivel kötött házasságát 

érvénytelenítették. Az a külföldi nı, aki magyar állampolgárságú férfihez 

ment feleségül megtartotta illetıségét, ha házassága megszőnt, vagy ha 

özvegységre jutott. Abban az esetben, ha a férj illetıségét nem lehetett 

megállapítani, akkor házassága elıtti illetısége éledt fel. Lelencek esetében a 

találás helye volt a meghatározó. A besorozás helyének községi illetıségét 

szerezték meg azok a sorkatonák vagy leszerelt honvédek, akiknek községi 

illetıségét az említett szabályok alapján nem lehetett megállapítani.713 

                                                 
710 A községi vagyonról szóló határozatok ellen csak a községi illetıséggel rendelkezı személyek 
élhettek jogorvoslattal. A település megtehette, hogy bizonyos vagyontárgyak bérleti jogát csak az 
illetıséggel rendelkezı személyeknek adta át. A törvénynek leginkább a vagyoni elıjogok biztosítása 
volt a célja. Uo. 1976. 100-101. 
711 CZEBE, 1938. 55., FALUHELYI , 1926. 267., KMETY, 1900. 297. 
712 KORBULY, 1874. 378., FALUHELYI , 1926. 267. Az örökbefogadás által csak kiskorú személy 
szerezhetett községi illetıséget. KMETY, 1900. 297. 
713 KORBULY, 1874. 378-379. 
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 Speciális szabályokat kellett alkalmazni, ha a fentebbi rendelkezések 

alapján nem lehetett eldönteni az illetıséget. Az állampolgár annak a 

községnek az illetıségét szerezte meg, ahol legalább két éve lakott és a 

közterhekhez hozzájárult. A szülık, illetve az anya illetısége volt az irányadó 

abban az esetben is, ha az elıbb említett szabályt nem lehetett érvényesíteni, 

mert valaki úgy költözött el, hogy nem szerezett újabb községi illetıséget. 

 Saját jogán csak nagykorú magyar állampolgár szerezhetett illetıséget, 

amelynek eléréséig csak öröklött illetıséggel rendelkezett. Felvétel útján is 

meglehetett kapni az illetıséget, hiszen mindenkinek joga volt más községben 

letelepedni, mint ahol született. 

 A községi illetıséget tehát meg lehetett szerezni településsel, 

hallgatólagosan vagy felvétel útján. A település azt jelentette, hogy az illetı 

személy csak annyit tett, hogy a községbe állandó tartózkodás szándékával 

beköltözött és ezt bejelentette az illetékes közigazgatási szervnek. A települést 

meg kellett különböztetni a letelepüléstıl. A település Ferenczy szerint olyan 

„jogi fogalom, amelynek nem az az ismérve, hogy az illetı egyén tényleg 

letelepedett, hanem az, hogy a letelepedés tényét a hatóságnak hivatalosan is 

tudomására hozza.”714 E a bejelentésnek az volt a következménye, hogy a 

telepedési szándék kijelentését követı két év elteltével és a meghatározott 

feltételek teljesítését követıen a község köteles volt kötelékébe felvenni az 

illetıt.715 Ezek a feltételek a következık voltak: adófizetés, megfelelı kereset 

és helybelakás. Ezt Ferenczy nagyon ritka esetnek vélte, mert szerinte az 

emberek ilyen kijelentést nem szoktak tenni. Minden ilyen bejelentési 

kötelezettség nélkül lakhatott valaki egy másik községben.716 A községi 

illetıség megadását csak a következı esetekben lehetett megtagadni. Nem 

kapott illetıséget az a személy, aki büntetıeljárás, vagy büntetés végrehajtás 

alatt állt, ha nem járult hozzá a községi közterhekhez.717 

                                                 
714 FERENCZY, 1930. 48. 
715 Ezzel szemben Csizmadia legalább négy éves helybelakást említett. CSIZMADIA , 1969. 1084. 
716 A kötözési és lakhatási szabadságról: CZEBE, 1938. 8-9. Faluhelyi szerint a községi illetıséget meg 
lehetett szerezni településsel és felvétellel. Minden állampolgárnak joga volt más községbe települni. 
FALUHELYI , 1926. 267.  
717 KORBULY, 1874. 379., FALUHELYI , 1926. 267. Faluhelyi szerint feltétel volt, hogy az érintett 
személy az utolsó lakóhelyérıl erkölcsi bizonyítványt tudjon felmutatni. 
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 Az áttelepülés után írásban vagy szóban kellett kérvényezni az új 

községi illetıség megszerzését. Az illetıséget azonnal meg kellet adni, ha a 

kérelmezı legalább két évig folyamatosan az adott községben lakott, adót 

fizetett, nem állt büntetés alatt és fenntartotta magát vagyonából. „A fölvett 

rendes községi taggá válik, a községi tagoknak a törvény által biztosított 

jogaiban részesült, s a községi kapcsolatból eredı kötelességeket teljesíteni 

tartozik.”718 

 Az 1876:V. tc e a rendelkezéseken némileg módosított.719 Czebe szerint 

mindenképp javítani kellett azokon a hiányosságokon, amelyeket a gyakorlat 

tett nyilvánvalóvá. A községi illetıség megállapítása sokszor nehézségekbe 

ütközött. Az eljárás hosszadalmas volt, amely „fıkép kórházi és egyéb ápolási 

költségek tekintetében a községi háztartásra, mily lényeges, mily életbevágó 

hatást gyakorolt.”720 A törvényjavaslat egyik célja az volt, hogy ezen a 

visszásságon javítson és a községi illetıséget minden esetben meg lehessen 

állapítani. A rosszul meghatározott illetıséggel a községekre nagy terhet 

róttak. Ezért kellett pontosan megállapítani, hogy melyik község kötelékébe 

tartozott az illetı, az ellátás biztosítása és az ebbıl eredı költségek fedezése és 

finanszírozása melyik község feladata. „Helyes eljárásnak tartjuk 

törvényhozás tekintetében azt, hogy javítsuk ott, midın a hiányokat az élet és 

a tapasztalás minden kétséget kívül helyezte, s midın annak elodázása 

egyértelmő volna magával a mulasztással.”721 

Ebben a törvényben határozottan kifejezésre jutott az az alapelv, hogy 

egy állampolgár csak egy községi illetıséggel rendelkezhet. Ezt a szabályt 

nem találhatjuk meg az 1871. évi XVIII. törvénycikkben.722 Minden magyar 

állampolgárnak volt községi illetısége, így fıszabályként nem fordulhatott 

                                                 
718 KORBULY, 1874. 379-380. Az elsı községi törvény az illetıségre vonatkozó szabályait ismertette: 
SARLÓS, 1976. 100-101. A községek rendezéséhez és jogaihoz: KAJTÁR, 2003. 130-131. 
719 CZEBE, 1930. 33. 
720 Uo. 1938. 18. 
721 A képviselık közül többen az állampolgársági törvény gyors megalkotása érdekében szólaltak fel, 
mert a „nemesek honosítására vonatkozó törvény van, mely azt mondja ki, hogy az, aki 
Magyarországon tíz évig lakott, honosított polgárnak tekintendı”. Ez azonban nem írott jogforrás volt. 
A szokásjog meghatározó szerepére utalt Czebe is, hiszen az állampolgárság átfogó szabályozása még 
váratott magára. A szerzı kiemelte, hogy a miniszterelnök is szükségesnek tartotta az állampolgárság 
szabályozását, amelyet viszont bonyolult feladatnak vélt. CZEBE, 1938. 18-19. 
722 Uo. 1938. 14. Ezt erısítette meg Magyary is. MAGYARY , 1942. 305. 
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elı, hogy valakinek az illetıségét nem lehetett megállapítani. Minden magyar 

honpolgárnak volt eredeti illetısége, amelyet leszármazás útján szerzett meg. 

Elıször az eredeti illetıséget kellett megállapítani, amely mindaddig fennállt, 

míg önjogon nem szerzett másikat.723 Ez azt is jelentette, hogy egy új községi 

illetıség megszerzésével a kérelmezınek az eredeti illetısége megszőnt. A 

törvény részletes intézkedéseket tartalmazott az örökbefogadott gyermekekre, 

az özvegyekre és az elvált nıkre vonatkozólag. Az örökbefogadott gyermek az 

örökbefogadó illetıségét követte. A nık esetében az alaphelyzet változatlan 

maradt, miszerint férjük illetıségét szerezték meg a házasságkötés révén. A 

törvényben új rendelkezés volt, hogy feléledt a nı férjhezmenetele elıtti 

községi illetısége, ha elvált.724 Lényegesen megváltoztatták azokat a 

feltételeket, amelyek mellett egy állampolgár községi illetıséget szerezhetett.  

 A községi illetıséget nehezen lehetett megállapítani azon személyek 

esetében, akik gyakran költöztek más településre. Ez azzal a veszéllyel járt, 

hogy nem lehetett pontosan meghatározni, hogy melyik községnek kellett 

fizetni a közellátási költségeket. A községi illetıséget az határozta meg, hogy 

az illetı hol lakott négy évig folyamatosan, hol fizetett adót, feltéve, hogy 

magatartása ellen a község nem emelt kifogást, és önerejébıl eltartotta 

családját. Ebben az esetben az új községi illetıségét kellett megállapítani, 

amellyel együtt az elızı megszőnt.725 Ezen szabály alól csak az jelentett 

kivételt, ha  tovább fizette az adót abban a községben, amelybıl áttelepült. Ha 

az érintett községi kötelékbe való felvételt áttelepülés nélkül kérte, akkor az 

ügyben az érintett község jogorvoslat kizárásával határozott. 

 A külföldinek igazolnia kellett, hogy a felvételt más államhoz való 

tartozás nem fogja megakadályozni. Ebben a kérdésben a belügyminiszter 

döntött. A belügyminiszter pozitív döntése esetén a községi kötelékbe való 

felvételt azonnal meg kellett adni. 

 Az illetıségrıl bizonyítványt kellett kiállítani a községeknek, ha az 

érdekeltek szóban vagy írásban kérték. Az illetıség megállapítását a községek 

                                                 
723 CZEBE, 1938. 55. 
724 Uo. 1938. 15. 
725 VITA, 1912. 186. 
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végezték, de ha szükségesnek mutatkozott, az ügyet felterjeszthették a felettes 

hatóságnak. 

 Az illetıség megállapítása fıleg azon személyek esetében ütközött 

nehézségekbe, akik lakóhelyüket gyakran változtatták, hiszen „rendszerint 

nehézségekbe ütközik, sok puhatolózást és tárgyalást” végrehajtani.726  

 A vitás kérdésékben a törvény szerint ugyanazon járás községei között 

elsıfokon a szolgabíró, míg másodfokon az alispán döntött. Egy 

törvényhatóság különbözı járásaihoz tartozó községek, valamint rendezett 

tanácsú városok között elsıfokon az alispán, míg másodfokon a közigazgatási 

bizottság döntése volt az irányadó. A belügyminiszterhez két egybehangzó 

határozat esetén csak akkor lehetett fordulni, ha a községi illetıséget 

megtagadták. Az illetıség megállapítását hivatalból kellett rendezni. Abban az 

esetben, ha a törvényhatóság elsıszámú tisztviselıje (a polgármester, az 

alispán) szerint az illetıséget nem lehetett megadni, akkor tárgyalásokat 

folytathatott azon törvényhatóságokkal, ahol az illetıség megszerzése 

lehetségesnek tőnt. A belügyminiszter döntött abban az esetben is, ha a 

fentebb leírt módon nem lehetett megállapítani a községi illetıségét. Az 

alispánnak vagy a polgármesternek kellett felterjeszteni az ügyet a 

szakminiszterhez.727 

 A törvény jelentıs intézkedése volt, hogy a községi illetıségre 

vonatkozó rendelkezéseket kiterjesztette a törvényhatósági joggal felruházott 

                                                 
726 Egyed István bonyolultnak tartotta az 1886:XXII. tc. illetıségre vonatkozó rendelkezéseit. EGYED, 
1926. 33. 
727 A következı ügyekben volt vitás az illetıség megállapítása. Domisch Vincze ügye: MOL K 150. I. 
10. 1887. 5348. jksz. 2309. apsz., Krizsány Antal ügye: MOL K 150. I. 10. 1888. 2037. jksz. 2037. 
apsz. Weinberger Teréz fellebbezést nyújtott be, mert pozsonyi illetıségét nem állapították meg. A 
kérelembıl kiderült, hogy a lakóhely szerinti törvényhatóság elsı számú tisztviselıjéhez küldte meg a 
kérelmét, amelyet a következı indokokkal támasztott alá. Pozsonyban született és élt 1857. október 
15-ig, amelyet követıen Bécsben telepedett le. Véleménye szerint a pozsonyi illetıségét az 1876:V. 
tc. 12. §-ának b pontja alapján kellett volna megállapítani. Esetében az adófizetés nem lehetett 
mérvadó, mert kiköltözését követıen Bécsben fizette meg a közterheket. Osztrák illetıséggel nem 
rendelkezett, mert „hiszen még mindig magyar állampolgárnı” volt, amelynek következtében kérte az 
elbocsátást. A belügyminiszter megadta a kivándorlási engedélyt. Az elbocsátási okirat: MOL K 150. 
I. 10. 1884. 1414. jksz. 1414. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. I. 10. 1884. 4884. jksz. 
1414. apsz., MOL K 150. I. 10. 1883. 35961. jksz. 32328. apsz. 
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városokra, ahol a városi tanács döntött. Ennek határozta ellen a 

belügyminiszterhez lehetett jogorvoslatért fordulni.728 

 Brabecz Sándor ügyében hivatkoztak az 1876:V. tc. 1-13. §§-aira, 

amelyek alapján tisztázni kellett az illetıséget, amelyet az illetékes alispán 

elvégzett.729 Mraovits Tódor hadköteles személy illetısége szintén vitás volt. 

Az apa, aki 1871-ben halt meg, nem kérte az elbocsátását. Egy belgrádi 

kereskedı nevelte fel a hét éves gyermeket, amelynek következtében a szerb 

állampolgárságot megszerezte. A belügyi anyagokból kiderült, hogy nem 

lehetett figyelembe venni az állítását, így az 1879:L. tc. 20. §-a alapján magyar 

állampolgárnak minısült.730 

 Az országgyőlés közigazgatási bizottsága jelentésében hangsúlyozta, 

hogy a községi illetıség szabályait az állampolgársági törvénnyel összhangban 

alkották meg, figyelmet fordítva a törvényhatóságok és a községek 

javaslataira.731 

A második községi törvény országgyőlési vitája alkalmával szintén 

problémát okozott a törvénytelen és az örökbefogadott gyermek illetısége.732 

Olay Szilárd képviselı felvetette, hogy külön kellene szabályozni a 

törvényjavaslatban a talált gyermekek illetıségét. A képviselı javasolta, hogy 

a lelencek esetében az illetıséget a találás és a megkeresztelkedés helye 

határozza meg.733 

 A községekben való megtelepedés feltételeivel kapcsolatban Horváth 

Lajos kifogásolta a törvényjavaslat azon rendelkezéseit, amely a büntetıeljárás 

és a büntetés végrehajtás kapcsán merült fel, mert ebben az esetben meg 

                                                 
728 CZEBE, 1938. 14-18. 
729 MOL K 150. I. 10. 1882. 44559. jksz. 44559. apsz. 
730 MOL K 150. I. 10. 1884. 4823. jksz. 1134. apsz. 
731 A jelentésben hangsúlyos volt a letelepülés szabadsága, a községi illetıséggel járó terhek (pl. 
betegápolás) és a demográfiai viszonyok alakulása. KI. 1886. X. 336. sz. 340-341. A Pesti Napló 
tudósította a törvényjavaslat országgyőlési vitáját, de nem említette a községi illetıséget. PN. 1886. 
április 6. 37. évf. 96. sz., PN. 1886. április 7. 37. évf. 97. sz. 
732 A törvényjavaslat szövege: KI. 1886. IX. 452. sz. 208-289., KI.1886. XII. 418. sz. 340-376., KI. 
1886. IX. 464. sz. 122-152. Az elfogadott törvényszövege: KI. 1886. XV. 494. sz. 1-37. 
733 Veres József hozzászólásában javasolta, hogy a „törvénytelen ágyból” kifejezés szerepeljen a 
jogszabály szövegében. KN. 1886. XI. 88-89. Dárdai Sándor nem támogatta Veres javaslatát, mert 
szerinte nem kell megkülönböztetni a törvényes és a törvénytelen gyermekek között. KN. 1886. XI. 
89. Herman Ottó szerint a „törvényes házassági köteléken kívül született gyermekek” mondatrész 
lenne szabatosabb. KN. 1886. XI. 89. Herman Ottó politikai pályafutásáról: ERDİDY, 1984. 90-119. 
Ezt azonban Dárdai Sándor nem támogatta. KN. 1886. XI. 89. 
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lehetett tagadni a községi illetıséget. A másik észrevétele az erkölcsi 

bizonyítvány szükségességét érintette.734 A miniszterelnök helyeselte a 

képviselı felvetését a büntetıjoggal kapcsolatban, amelyet az idıközben 

elfogadott törvénykönyvvel indokolt. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzését is 

támogatta.735 Veres képviselı is elfogadhatónak tartotta az erkölcsi 

bizonyítvány kiállítását.736 

 Horváth fontos kérdésre hívta fel a képviselık figyelmét. Javasolta, 

hogy a községi illetıség megszerzésének feltételei között szerepelt négy év 

helybelakás helyet öt évet rögzítsenek a törvény szövegében.737 Tisza nem 

támogatta a javaslatát, mert szerinte a gyakorlat elfogadta és igazolta a 

terminust. Horvát még azt is javasolta, hogy bejelentési kötelezettséget írjanak 

elı a törvényben, amelyet szintén nem javasolt a miniszterelnök, mert szerinte 

nem szabad a polgárokat felesleges jelentkezési kötelezettségekkel terhelni.738 

 A díj fizetése körül hasonló tartalmú vita bontakozott ki, mint az 

1871:XVIII. tc. elfogadásakor. Veres József nem csak a községi illetıség 

megszerzését szerette volna bizonyos összeg megfizetéséhez kötni, hanem a 

telepítést is. A következı szöveg elfogadását javasolta. „A községek a 

telepítés és a kötelékbe való felvételt mérsékelt díj fizetéséhez köthetik.”739 

Olay kezdeményezte, hogy az illetıség megszerzésérıl vezessenek 

nyilvántartást. Ezt Dárdai nem támogatta, mert szerinte felesleges rendıri 

intézkedés lett volna.740 Irányi indítványozta, hogy a letelepedési szándékot 

meghatározott idın belül az érintett személy jelentse be. Támogatta az erkölcsi 

                                                 
734 A képviselı javasolta, hogy a következı szöveget fogadják el: „bőntett vagy nyereségvágyból 
elkövetett vétség miatt van jogerıs határozattal vád alá helyezve vagy bőntett, vagy ugyanilyen vétség 
miatt hozott ítélet hatálya alatt áll”. KN. 1886. 1886. 90. 
735 KN. 1886. XI. 90-91. 
736 Veres képviselı egyetértett Horváth Lajossal. KN. 1886. 1886. 91. Andreánszky Gábor is 
támogatta Veres javaslatát. Külön említette a galíciai zsidók bevándorlását. KN. 1886. XI. 91. Tisza 
Kálmán hozzászólása: KN. 1886. XI. 91. 
737 A képviselı ezt a változtatást az 1876:V. tc. 6. §-ában található rendelkezésekkel indokolta. KN. 
1886. XI. 92. 
738 Tisza Kálmán hozzászólása. KN. 1886. XI. 92-93. A képviselık elvetették a módosító 
indítványokat. KN. 1886. XI. 93. 
739 KN. 1886. XI. 96. Tisza szerint az illeték megfizetését csak azokban a községekben tették lehetıvé, 
ahol nem vetettek ki községi pótadót. A letelepülésre történı kiterjesztést nem tartotta elfogadhatónak. 
A képviselık sem Olay, sem pedig Veres javaslatát nem fogadták el. KN. 1886. XI. 97. A díj 
megfizetésének szabályozása a fırendi tábla elıtt is vita tárgyát képezte. KI. 1886. XIV. 452. sz. 32. 
740 Dárdai Sándor nem támogatta Veres javaslatát. KN. 1886. XI. 97. 
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bizonyítvány kiállítását, kivételt csak a politikai menekültek tekintetében 

javasolt.741 Indítványozta, hogy e rendelkezésékeket az 1885. március 17-én 

beterjesztett, az idegenek letelepedésérıl szóló törvényjavaslattal együtt 

tárgyalják meg. A miniszterelnök egyetértett a képviselı azon javaslataival, 

hogy a kérelmezı meghatározott idın belül jelentse be letelepülési szándékát, 

amelynek elmulasztását szankcionálni is lehetett volna.742 Teleszky István is 

támogatta Horváth Lajos javaslatát és kiemelte, hogy kihágást követett volna 

el az a személy, aki nem jelenti be a letelepedést. Véleménye szerint ezen a 

rendelkezésen pontosítani kellene, mert a kihágásokról szóló büntetıtörvény 

„egy generális maximumát a kihágásokra alkalmazható büntetéseknek” 

megállapította.743 Javasolta, hogy a büntetés mértékét 300 ft-ban maximálják. 

Pontosan tisztázni kellett, hogy az 1886:XXII. tc. szerint ki és hogyan 

szerezhette meg a községi illetıséget. Természetesen az elsı állampolgársági 

törvényünk ide vonatkozó rendelkezéseivel összhangba kellett hozni a községi 

illetıségre vonatkozó szabályokat. Leginkább a magyar állampolgárral kötött 

házasság szabályai miatt volt ez érdekes. Megkívánták, hogy a letelepülı 

hozzon magával erkölcsi bizonyítványt az utolsó tartózkodási helyérıl. Ezzel 

kisérelték meg elkerülni az ismeretlen származású egyének letelepedésébıl 

eredı bonyodalmakat. Vita álláspontja szerint a négyévi helyben lakás és az 

adóztatás által hallgatagon megszerezhetı illetıséget törölni kívánták. Ezt 

azonban az újabb törvény megtartotta, azzal az indokkal, hogy az elıbbi 

feltételek mellett az erkölcsös magaviseletet és a vagyoni állapotot igazolni 

kellett. 

 A legfontosabb eltérés az elsı községi törvény és az utóbbi jogszabály 

között abban fedezhetı fel, hogy a külföldiek községi kötelékbe való felvételét 

                                                 
741 A képviselı hivatkozott a miniszterelnök hozzászólására, amelyben megkülönböztette a lakhatási 
és a letelepedési engedély, amelyek megadását a községek hatáskörébe utalta. KN. 1886. XI. 98.  
742 A képviselı egyéb javaslatait Tisza Kálmán nem támogatta. A kérdés megoldásánál hangsúlyozta, 
hogy az illetıség szoros kapcsolatban van az állampolgársággal, „hiszen a községi kötelékbe más mint 
honpolgár nem léphet be”, amely egyben azt is jelentette, hogy az ügyben végül a belügyminiszter 
döntött. KN. 1886. XI. 100. Ezzel szemben Horváth Lajos támogatta Irányi javaslatát. KN. 1886. XI. 
101. 
743 Horvát Lajos támogatta Teleszky javaslatát is. KN. 1886. XI. 102. Orbán Balázs hevesen bírálta a 
betelepedést, különös tekintettel az oroszországi zsidók bevándorlását. KN. 1886. XI. 102-104. B. 
Andreánszky Gábor is felszólat a témában. KN. 1886. XI. 104-105. Képviselık nem fogadták el 
Irányi és Veres javaslatát. KN. 1886. XI. 108. 
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megtiltotta. Csak akkor lehetett ıket felvenni, ha elıbb megszerezték a magyar 

állampolgárságot. Megengedte, hogy községben letelepülhessenek és az 

illetıség megszerzése érdekében felvételi ígérvényt szerezhessenek. Ez 

elıfeltétele volt a magyar állampolgárság megszerzésének.744 

Cz(Z)iganek Ferencz honosítási kérelméhez csatolta azt a hatósági 

bizonyítványt, amely tartalmazta a felvételi igérvényt. Az iratból kiderült, 

hogy a kérelmezı az 1886:XXII. tc. alapján kapta meg az illetıséget, 

amelyhez teljesítette a törvényben elıírt helybelakási feltételt. Kifogástalan 

magaviselető volt és nem állt büntetıeljárás alatt. Kiskorú leánygyermekének 

a nevét is feltüntették.745 

Az 1886:XXII. tc. szerint az a személy, aki valamely községben négy 

évig megszakítás nélkül lakott, a község közterheihez hozzájárult és személye 

ellen nem emeltek kifogást, megszerezte a községi illetıséget.746 Ez azt 

eredményezte, hogy az elızı községi illetısége megszőnt. A községi illetıség 

ebben az esetben független volt a személy és a község akaratától. A község 

minden ilyen esetben köteles volt kiállítani az illetıségi bizonyítványt.747 

 Az automatikus illetıségi szerzés alól két kivétel volt, ha az illetı 

személy a községbıl elköltözött, de az eredeti község részére tovább fizette az 

adót. A másik esetben az elköltözés ellenére eredeti községi illetıségét 

fenntartotta.748  

 A letelepedett személy a négy év eltelte elıtt is kérhette, hogy vegyék 

fel a községi kötelékébe. A község nem tagadhatta meg a felvételt, ha az illetı 

két éve az adott községben lakott, a közterhekhez hozzájárult és ellene a 

korábban ismertetett indokok alapján kifogás nem merült fel.749 

                                                 
744 VITA, 1912. 186-187. 
745 MOL K 150. I. 10. 1886. 71297. jksz. Alapszám hiányzik. 
746 Kiss István ötévi helybelakást írt. KISS, 1886. 150. Vö. CZEBE, 1938. 55-56. Czebe Jenı ezt a 
szerzési módot nevezte hallgatólagosnak. Az illetıség megszerzésénél ugyanezen a feltételeket 
ismertette Felszeghy is. FELSZEGHY, 1911. 5-7. Az illetıség megszerzéséhez a települési szándék 
bejelentésére nem volt szükség. CZEBE, 1938. 56., KMETY, 1900. 297. LADIK , 1932. 12.  
747 A községeknek nem csak illetıségi, hanem vagyoni, erkölcsi, adó és becslési, szegényjogú 
perléshez szükséges és tőzvész esetén ártatlansági bizonyítványokat is állítottak ki. ALSÓ, 1935. 54. 
748 CZEBE, 1938. 56., KMETY, 1900. 297-298. BELEZNAI, 1941. 41. 
749 KMETY, 1900. 298. 
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A közigazgatási bizottság másodfokú, a városi törvényhatósági 

bizottság és a fıvárosi tanács elsı fokú határozata elleni panaszt a 

Közigazgatási Bírósághoz lehetett benyújtani.750 

A községi illetıséget meg lehetett szerezni az illetı személy kérelmére 

is, tekintet nélkül arra, hogy mióta lakott az adott községben és fizetett-e adót. 

Ebben az esetben a község (város) felvehette kötelékébe az illetıt, amelyrıl 

szabadon dönthetett. Az önkormányzatok diszkrecionális joga a külföldiek 

felvételénél bírt különös jelentıséggel. Az idegenek honosításánál feltétel volt, 

hogy a községi illetıség megszerzését kilátásba helyezzék, amelyrıl az 

1879:L. tc. 8. §-a rendelkezett.751 Ha a külföldi állampolgárnak ilyen felvételi 

ígérvénye nem volt, akkor nem kérhette a honosítást. „Így a község az említett 

joga alapján döntı befolyást gyakorolhatott a honosításokra és mindenesetre 

nem csak joga, de kötelessége is, hogy felvételi ígérvényei megadásánál a 

nemzeti szempontokat feltétlenül figyelembe vegye.”752 Az önkormányzatok 

így befolyással lehettek arra, hogy ki szerezte meg a magyar 

állampolgárságot.753 

Nem vonatkozott e szabály azokra a személyekre, akik a magyar 

állampolgárságot királyi oklevéllel szerezték meg, amely nem jelentette azt, 

hogy az illetı személy nem rendelkezett volna községi illetıséggel.754 A 

királyi oklevéllel honosított személyek esetében, ha más községi illetıséget 

nem szereztek, a budapestit kapták meg.755 Ez a szabály akkor is érvényesült, 

ha a honosítás a társországok területén történt.756  

A községi illetıséget el lehetett veszíteni abban az esetben, ha az 

érintett új községi illetıséget szerzett. Elıfordulhatott, hogy egy személy soha 

nem élt egy adott községben, leszármazás által mégis annak kötelékébe 

tartozott. 

                                                 
750 Uo. 298. 
751 BALOGH, 1901. 77., KISS, 1886. 150., EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., VUTKOVICH, 1904. 180., MOLNÁR, 
1929. 104., HORVÁTH, 1894. 122. 
752 FERENCZY, 1930. 50. 
753 BELEZNAI, 1941. 43.  
754 CSIZMADIA , 1969. 1084. Ugyanezen a véleményen volt Ferdinándy is. FERDINÁNDY, 1902. 242., 
K ISS, 1886. 151., VUTKOVICH, 1904. 182., MOLNÁR, 1929. 105. 
755 KMETY, 1900. 299. Ezt nevezte Ladik „beutalás”-nak. LADIK , 1932. 12. 
756 FERDINÁNDY, 1902. 242., HORVÁTH, 1894. 124. 
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 A letelepedés szabadságát nem lehetett korlátozni, ha magát keresetével 

el tudta tartani, amelytıl meg kellett különböztetni a tartózkodási helyet, 

amely csak ideiglenes állapotot jelentett és csak átmeneti idıre teremtett 

kapcsolatot a község és az érintett személy között.757 

 Az illetıség megállapítása nem volt egyszerő feladat. „Illetıségi 

szabályaink bonyolultsága és célszerőtlen volta hozza magával, hogy az 

illetıség megállapítása iránti kereseteknél aligha akadna hosszadalmasabb, 

kuszább és keservesebb ügyek.”758 Az illetıség megállapítása a közigazgatási 

szervek feladatkörébe tartozott. A hatóságok a következıket vették figyelembe 

az ügy eldöntésénél. Elıször is azt, hogy a kérelmezı az illetıség 

megállapítása idején hol fizetett adót, vagy hol született. Ha ez nem tisztázta a 

helyzetet, akkor vizsgálták meg, hogy az elmúlt öt évben hol tartózkodott. Ha 

ez sem vezetett eredményre, azt próbálták kideríteni, hogy hol találták, vagy 

hol vonult be katonának. Ha az egész család illetısége kérdéses volt, akkor 

elsısorban az apa illetıségét kísérelték meg kideríteni.759 

 Kmety szerint az illetıségi viták „alapos eldöntése birói cognitiót 

igényel.”760 A problémás ügyekben a közigazgatási hatóságok jártak el 1897-

ig, a Közigazgatási Bíróság felállításáig.761 A községek és az érintett fél 

között, valamint egy járásba tartózó kis- és nagyközségek között felmerülı 

vitás kérdésekben elsıfokon a fıszolgabíró, másodfokon az alispán döntött. 

Abban az esetben, ha az elıbb említett két fórum határozata különbözı volt, 

akkor a közigazgatási bizottsághoz lehetett fordulni jogorvoslatért. 

Egybehangzó döntés esetén csak akkor lehetett a bizottsághoz fordulni, ha az 

illetıség megadását az egész járás területén megtagadták. Az ügyben 

véglegesen a Közigazgatási Bíróság dönthetett. A törvényhatósági jogú 

városokban elıször a városi tanács, majd a közigazgatási bizottság és végül az 

említett bíróság dönthetett. 

                                                 
757 FERENCZY, 1905. 378. 
758 FERENCZY, 1930. 50. 
759 KMETY, 1900. 298-299. 
760 Uo. 299. 
761 A Közigazgatási Bíróság történetéhez: STIPTA, 1997./b 117-125., Uı. 1997./c 1-22. 
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 Az illetıséget megállapítását hivatalból végezték el. Az ügyben a 

törvényhatóság elsı számú tisztviselıje járt el. Ha a hivatalnok az illetıséget 

az adott törvényhatóság területén megtagadandónak vélte, akkor kapcsolatba 

lépett azokkal a törvényhatóságokkal, amelyek esetében felmerült annak a 

lehetısége, hogy az illetı ott rendelkezik illetıséggel. Ha így sem lehetett 

dönteni az ügyet a polgármester vagy az alispán a belügyminiszterhez 

terjesztette fel.762 

Azt is tisztázni kellett, hogyan lehet megszerezni az illetıségi 

bizonyítványt. Budapesten a fıvárosi tanács IV. ügyosztályához kellett 

fordulni a bizonyítvány kiállítása miatt, amelyhez a következı okmányokra 

volt szükség. A kérelmezınek igazolnia kellett a magyar állampolgárságát. Ezt 

megtehette a község illetıségi bizonyítványával, az apa születési vagy 

származására vonatkozó egyéb hivatalos okiratokkal, ha kiderült, hogy apa 

külföldön született, akkor nem fogadták el az elıbb említett illetıségi 

bizonyítványt, hanem a honosítási oklevelet vagy belügyminiszteri igazolást 

kellett felmutatni.763 A helybelakást a budapesti M. Kir. Államrendırség 

bejelentıhivatalától kiváltott lakbizonylattal lehetett igazolni. A közterhekhez 

való hozzájárulást adókönyvvel vagy adófıkönyvi kivonattal lehetett 

bizonyítani. Be kellett mutatni az erkölcsi és a születési bizonyítványt is.764 

 Frater Gyula illetıségi ügyében a „puhatolás folyamán” elvesztették a 

születési anyakönyvi kivonatot, amely nélkül nem lehetett dönteni az ügyben. 

                                                 
762 A belügyminiszter azon határozata ellen, amelyben megtagadta a községi illetıséget, a 
Közigazgatási Bírósághoz lehetett fordulni. KMETY, 1900. 300. A községi illetıség 1886. évi 
szabályairól: CZEBE, 1930. 33- 37. 
763 Az 1851. elıtt Magyarországon született személyeket magyar állampolgároknak vélelmezték. A 
szabad királyi városok 1867-ig polgárjogot adhattak az idegeneknek a meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. Ez volt az egyszerő vagy hallgatólagos honfiúsítás, amelyet honossági 
engedelemlevéllel igazoltak. A kiegyezést követıen a belügyminiszterhez kellett fordulni, ha valaki 
igazoltatni akarta az állampolgárságát. Az „ısmagyarok” esetében a magyar hangzású név (pl. 
Kovács, Kiss, Nagy, Horváth, Németh, Tóth, Kelemen) alapján vélelmezték a magyar 
állampolgárságot és nem kellett a leszármazást 1851-ig bizonyítani. Az izraeliták honfiúsítással csak 
1867 után szerezhették meg a magyar állampolgárságot, mert az 1867:XVII. tc. nyilvánította ıket a 
keresztény lakosokkal polgári és politikai szempontból azonosnak. Uo. 46. 
764 Uo. 47-48.  Czebe külön kitért arra, hogyan is történt a fıvárosban a községi kötelékbe való 
felvétel. 
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Az 585/1887. évi alispáni levélbıl kiderült, hogy utóbb Losoncz község 

illetıségét állapították meg.765 

 Ferenczy Árpád találóan állapította meg, hogy „senki sem létezhetik, 

miként állampolgárság nélkül, ugy szükebb helyi kötelékbe való tartozás 

nélkül sem”.766 Bizonyos területek illetıségi besorolása nehéz volt. A puszták 

lakosai közvetlenül a magyar királyi adóhivatalhoz fizették be adóikat, 

„közigazgatásilag ugyanazon törvényhatóság melyik szomszéd községéhez 

tartozék: a tulajdonos vagy a tulajdonosok azon része határozza meg, mely 

együtt a puszta összes egyenes államadójának felénél nagyobb részét” 

fizette.767 A területileg illetékes törvényhatóság döntött az érdekelt felek 

meghallgatása mellett a községi besorolásról, ha az elıbb említett 

rendelkezések alapján nem lehetett az illetıséget eldönteni. 

 A fentebb leírt szabályok után meg kell vizsgálnunk, hogy milyen 

kapcsolat volt az állampolgársági jog és községi illetıség között. Elvileg 

minden magyar állampolgárnak volt illetısége. A községi illetıséggel 

kapcsolatos fentebbi problémák nem vonták maguk után a magyar 

állampolgárság elvesztését. A tisztázatlan illetıségi viszonyok nem 

befolyásolták a politikai jogok gyakorlását sem. A vitás ügyek abban az 

esetben, ha szegények ellátásáról vagy egyéb jutatásról volt szó általában 

hivatalból indultak, mert ilyenkor nem lehetett tudni, hogy melyik községnek a 

kötelezettsége az elıbb felsorolt feladatok teljesítése.768 A szegénygondozással 

és a kórházi ellátással kapcsolatos költségek az adott települést terhelték a 

                                                 
765 MOL K 150. I. 10. 1886. 37403. jksz. 37403. apsz. Nemetz vagy Németh József illetıségi ügyében 
az élettársát, Guba Máriát szerették volna kihallgatni,hogy ismerte-e az illetıt, akirıl kiderült, hogy 
idıközben meghalt. Kecskemét városa kijelentette, hogy a „nevezett nı soha városunkban nem 
tartózkodott.” A 2032/1887. sz. polgármesteri irat. Azt is megvizsgálták, hogy az érintett személy apja 
Abonyban vagy Szolnokon telepedett-e le. Az ügyben a szükséges iratokat is áttekintették, de ezekbıl 
nem derült ki a vizsgálat eredménye. MOL K 150. I. 10. 1887.  4618. jksz. 4618. apsz. Az ügy 
kapcsán: MOL K 150. I. 10. 1887. 12698. jksz. 4618. apsz., MOL K 150. I. 10. 1886. 44725. jksz. 
44725. apsz. 
766 FERENCZY, 1905. 378. 
767 KORBULY, 1874. 380. 
768 A községi illetıség sok problémát is okozott, hiszen a „legelıkelıbb” tisztviselık önállóan nem 
szerezhettek illetıséget, mert az állami hivatalnokok mentesek voltak a községi adók alól, kivéve, ha 
ingatlannal rendelkeztek. FERENCZY, 1930. 51. 
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községi illetıség alapján. Az illetıségnek az iparjogosítványok kiállításánál is 

volt szerepe.769 

Az 1886. évi községi törvény elırelépést jelentett az illetıség 

szabályozása területén. Az illetıség megítélését „könnyebben kezelhetıvé 

tette s e kérdésben a szabadelvő fejlıdés kétségbevonhatatlan jeleit” 

mutatta.770  

 A törvény szőkszavúnak bizonyult rendelkezései miatt a miniszteri 

rendeletek és a Közigazgatási Bíróság ítéletei kiterjesztıen értelmezték a 

jogszabály rendelkezéseit. A Közigazgatási Bíróság kimondta, hogy nem kell 

a törvény 10. §-ában megkívánt négy év községi tartózkodás mellett elvárni, 

hogy az elıbb említett idıszakban folyamatosan adózzon. Elégséges, ha az 

érintett községi közterhekhez általában hozzájárult. Ezzel az ítélettel az 

elsıdleges feltétel a helybelakás lett, szemben az adózással, hiszen elegendı 

volt, ha az illetı akár csak egyszer hozzájárult a közterhekhez az elıírt négy 

évben. Ezzel az intézkedéssel megkönnyítették az illetıség megszerzését. 

Ugyan akkor azt is látni kell, hogy a községek helyzetén nem javítottak, hiszen 

a költségeik megnövekedhettek.771 

 A törvény szerint az állami adó fizetése nem jelentett jogalapot a 

községi illetıség megszerzéséhez. Az állami hivatalnokok, a katonatisztek, a 

honvédtisztek, a törvényhatósági tisztviselık, a néptanítók, a kis- és 

nagyközségekben a körjegyzık ill. a községi jegyzık fizetésük után nem 

fizettek adót.772 Ugyan ilyen kedvezményben részesültek még a szerzetesházi 

elemi iskolai tanítók.773 A lelkészek nem fizettek adót azon javaik után, 

amelyeket kizárólag az illetı egyházi községben viselt lelkészi hivatal után 

                                                 
769 A községi illetıségnek különösen az elsı világháborút követıen lett nagy jelentısége. Az 
1921:XXXIII. tc. meghatározta a Magyarország és Ausztria területén községi illetıséggel rendelkezık 
állampolgárságát. CSIZMADIA , 1969. 1085. 
770 VITA, 1912. 187. 
771 A hallgatólagos szerzési módot sok képviselı támadta a képviselıházi vita alkalmával, azzal az 
indokkal, hogy az „állami és a községi adó csekélysége és gyakori behajthatatlanságával szemben 
különösen kisebb községek súlyos teherviselésre köteleztetnek a reá szorultak illetıségének 
megállapítása folytán.” Ez az érvelés azért nem állta meg a helyét, mert a napszámosok 
adómentességét az 1883:X. tc. rögzítette. VITA, 1912. 189., CZEBE, 1938. 55. 
772 A tanítóképezdei tanárokat nem illette meg ez a mentesség. Uo. 57. 
773 2753/1898. KB elvi határozat. 
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élveztek.774 A néptanítók a javadalmazásul kapott földjeik után sem 

adóztak.775 

 Az iparos, a kereskedı és a cselédek által fizetett kereseti adó után 

kivetett községi pótadót a községi illetıség megszerzésénél figyelembe 

lehetett venni, ha a kivetési alaplajstromból erre lehetett következtetni.776 

 A gazdai hatalom alatt álló cseléd helyett gazdája által fizetett 

cselédadót, az így kivetett pótadót be lehetett számítani az illetıség 

megszerzésénél, ha az adólajstromban az illetı néve szerint szerepelt. A cseléd 

gazdájának illetıségi megállapításánál figyelembe lehetett venni a cseléd után 

kivetett elsı osztályú kereseti adó után megfizetett községi adót.777  

 A nıs és gyermekes állami tisztviselık feleségük és gyermekeik után 

fizetett kereseti adót be kellett számítani. A katonatisztek, ha csak ingatlanaik 

után nem fizettek állami adót, megtarthatták eredeti illetıségüket. Az állami 

hivatalnokok özvegyei saját jogon szerezhettek illetıséget, mivel nem 

mentesültek a községi pótadó és az útadó megfizetése alól.778 

 A városi tisztviselık és a hivatalnokok, a néptanítók, a körjegyzık és a 

jegyzık ott rendelkeztek illetıséggel, ahol négy évig folyamatosan laktak és 

legalább egy hónapig községi szolgálatot teljesítettek. Ugyanezen szabályok 

vonatkoztak a községi díjnok és a segédjegyzıre. A községi pásztor és az éjjeli 

ır közszolgálatot teljesített, amelynek következtében az adott község részérıl 

az illetıség megadását nem lehetett megtagadni. 

 A fıváros kinevezett és megválasztott tisztviselıi és alkalmazottjai, 

ideiglenes hivatalnokai budapesti illetıségőeknek minısültek, ha legalább 

négy éve Budapesten éltek és két éve közszolgálatot teljesítettek.779 

                                                 
774 1872:XXXVI. tc 104. §., 1875:XXIX. tc. 27. §, 1893:IV. tc. 15. §. 
775 778/1900. KB elvi határozat. 
776 Uo. 57., 60-61. A cselédek adóztatására vonatkozó jogbizonytalanságot a 33.898/1905. BM 
körrendelet oldotta meg. Ez a rendelet meghatározta, hogy a cselédek milyen feltétel teljesítése mellett 
szerezhettek önjogúan illetıséget. A kocsis cselédnek számított, ellenben a mezıgazdasági kovács és a 
bognár nem minısült annak. 
777 Ezt az 1875:XXIX. tc. 2. §-a alapján mondta ki a Közigazgatási Bíróság. 1032/1897. KB elvi 
határozat. E tekintetben a belügyminiszter kiadott egy rendeletet (33.898./1905.) amelyben szerepelt, 
hogy a cselédeket és a 16 éven felüli családtagjaikat fel kellett tüntetni az adólajstromban. 
778 1346/1897. KB elvi határozat. 
779 A fıváros köztisztasági hivatalánál dolgozott utcaseprık, útkaparók, a kertészeti hivatalnál 
alkalmazott kertészek, a fuvartelepi munkások, a kenyérgyárnál, a hirdetési vállalatnál, a nyomdánál, 



 207 

 A postamestereknek községi adót kellett fizetniük, mert nem 

számítottak állami tisztviselıknek.780 Hasonló helyzetben voltak a Nemzeti 

Színház és a Magyar Királyi Opera alkalmazottai és nyugdíjasai. A 

fıpincéreknek és a pincéreknek szintén kellett fizetni I. osztályú kereseti és 

községi adót, szemben a csaposokkal és az itcésekkel. A fıvárosi Magyar 

Királyi Államrendırség legénysége (altisztjei) szintén adóztak.781 Hasonló 

szabály vonatkozott az állami útkaparókra. A vasútnál dolgozó altisztek (pl. a 

kalauz, a raktárnok, a mozdonyvezetı), a szolgák és a postatisztek is fizettek 

községi adót.782 

A havibérért alkalmazott iparos és kereskedı segédek munkaadón 

keresztül, közvetve adóztak, így községi illetıséget is szerezhettek.783 A 

cigánykovácsok és a foltozóvargák napszámosnak minısültek, ezért nem 

fizettek községi adót. A dohánygyári munkások esetében azonban más volt a 

helyzet, hiszen ık fizettek I. osztályú kereseti adót és községi adót is. Az 

elmebetegek betegápolási költségeit a kincstár állta.784 

Helyesen állapította meg Vita Mihály, hogy a kiterjesztı értelmezések 

megkönnyítették az illetıség megszerzését. Ezért arra a megállapításra jutott, 

hogy a „gyakorlati élet a törvény kereteit szőknek találta, s hogy az újabb 

döntések azt folyton kiterjesztıleg magyarázva fejleszteni kénytelenek”.785 

 Ez a rendszer eredményezte azt a visszásságot, hogy az illetıséget 

könnyen meg lehetett változtatni anélkül, hogy arról az illetékes hatóságoknak 

tudomása lett volna. Ennek következtében a vitás illetıségi ügyek 

                                                                                                                                          
a városi élelmiszerüzletekben alkalmazott segédek és munkások, mint heti jegyzékes alkalmazottak 
nem minısültek budapesti illetıségőnek. Ugyanezek a szabályok vonatkoztak a fıvárosi tőzoltóság 
ideiglenes legénységére. Uo. 1938. 58. A fıvárosi útadó a községi adó része volt. Erre vonatkozó 
jogszabályok: 1890:I. tc., 1886:XXII. tc. Nem kellett útadóval megterhelni azokat a személyeket, 
akiket felmentettek a községi adó megfizetése alól. Az állami adófizetés alól mentesített napszámosok 
nem fizettek útadót sem, ezért a fıvárosban nem szerezhettek illetıséget. Más volt a helyzet a 
községekben. Uo. 58-59. 
780 1436/1900. KB elvi határozat. 
781 Az altisztekre ez a szabály egészen 1914-ig érvényben volt. Uo. 59. 
782 1240/1899. KB elvi határozat, 1872:XXXVI. tc. 104. §-a, az 1875:XXIX. tc. 15. §-a, az 1883:I. tc. 
és az 1885:XI. tc. 2. §-a a magyar államvasutak alkalmazottaira nem terjedt ki, amelynek 
következtében községi adómentességben nem részesültek 1900-ig. Uo. 59-60. 
783 Uo. 61. Ez a szabály nem vonatkozott a napidíjas és az egyezményes munkásokra 1923-ig. 
784 Ezt a kötelességet az 1898:XXI. tc. 9. §-a állapította meg. Hasonló volt a helyzet azokkal a 
személyekkel szemben, akik „bujakórban” és „szemcséskötıhártyalobban” (trachoma) szenvedtek. 
Uo. 146. 
785 VITA, 1912. 191. 
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megszaporodtak, különösen a segélyre és a közápolásra szorulók, a 

hadkötelesek, a cselédkönyvet, az illetıségi bizonyítványt, az igazoló jegyet 

igénylık és az állampolgárságot megszerezni kívánók ügyei duzzadtak fel. 

Vita úgy vélte, hogy a törvény „alkalmat ad a huzavonára a törvényszakaszok 

elasztikus volta, a számos rendelet, s az, hogy egy-egy illetıségi kérdés három 

fórumon keresztül s aztán még egyes esetekben a közigazgatási bíróságnál is 

tárgyalható.”786 Az eredeti illetıséget, a tartózkodási és az adófizetési helyet 

csak hosszas levelezés útján lehetett kideríteni. 

 A községi illetıség és az adófizetés rendszere nem felelt meg 

egymásnak. Azt szerették volna elérni, hogy a munkások csekély részét 

adóztassák meg, amelynek következtében a segédmunkások, akiket heti vagy 

havi fizetéssel alkalmaztak, adózás szempontjából ne számítsanak 

napszámosnak, „s mint ilyenek az adó alól kihagyandók”.787  

                                                 
786 Uo. 192. 
787 Uo. 193. Az adófizetés és az illetıség viszonyáról azon az állásponton volt, hogy az a személy, aki 
keveset, de adózott, jobban megérdemeli a községhez tartozást, mint az, aki „nem dolgozó adózó” 
volt. A külföldi államok némelyikében is volt a magyar községi illetıséghez hasonló jogintézmény. A 
porosz közigazgatás nem ismerte a magyar községi illetıségnek megfelelı fogalmat csak az 
illetıséget (Zuständigkeit). Ez valamely hatóságnak azt a jogkörét jelentette, hogy egy személlyel 
szemben segélyezési kötelezettség merült fel. A magyar kifejezésnek leginkább a Wohnsitz felelt meg, 
amelyet meg lehetett szerezni leszármazás, törvényesítés, örökbefogadás útján hallgatagon és felvételi 
kérelmmel. A leszármazás tekintetében a már fentebb ismertetett magyar szabályokhoz hasonló 
módon szabályozták az illetıség megszerzését. A korhatár 18 év volt, amelynek betöltését követıen 
saját jogon lehetett megszerezni az illetıséget. A házasság is a magyar rendszerhez hasonló 
következményekkel járt. A városokban a polgárjog (Bürgerrecht) megszerzésével szerezhettek 
tagságot. A francia szabályozás szerint a fogalmat specializálta. Ez azt jelentette, hogy minden francia 
abban a községben bírt polgári illetıséggel (domicile civil), amelyben született. Ezen kívül ismeretes 
volt még a politikai illetıség (domicile politique), amely azt a települést jelentette, ahol a személy 
választójogát gyakorolhatta. Ezt hatévi helybelakás után lehetett megszerezni, ellenben a közösségi 
jogok gyakorlatával (domicile communal), amelyet egy év elteltével kaptak meg a polgárok. 
Végezetül a közsegélyre jogosultság helyét (domicile de secours) határozták meg. A magyar illetıségi 
szabályok leginkább az osztrák rendszerhez hasonlítottak, amelynek alapjait a már fentebb bemutatott 
1863. évi rendelkezés képezte. E tekintetben az 1893. évi illetıségi törvény hozott változást. A 
korábbi jogszabály rendelkezéseit kibıvítve kimondta, hogy attól a személytıl nem lehetett 
megtagadni a községi illetıségbe való felvételt, aki tíz éven keresztül, megszakítás nélkül az adott 
község területén tartózkodott és ezen idı alatt községi segélyt nem kapott. A régi illetıség szerinti 
községet a változásról értesíteni kellett. Ausztriában a községek illetıségi katasztert vezettek. Uo. 
193-197. Concha nem értett egyet az osztrák minta követésével. Véleménye szerint a magyar 
illetékesség alapja a német szabályozás volt, amelynek eredete az angol rendszerben keresendı. A 
magyar községi illetıség különbözött az osztrák Zuständigkeit-tıl, ahogy azt a Bach-korszaktól 
kezdve hívták. Ez egy régebbi intézménybıl a Heimatrecht-bıl alakult ki, amelynek az volt a 
jelentısége, hogy a „község egy szuverén úr és hogy a községhez való tartozás olyan kegy, olyan 
jótétemény, mint egy ember nyerhet, mint hogyha valakit egy családba felvesznek.” Concha Gyızı 
hozzászólása. In: uo. 208-209. Erre válaszként Márkus Dezsı egyszerően azt mondta: 
„Díszpolgárság!” Márkus Dezsı hozzászólása. Uo. 1912. 209. A Heimatrecht szabályait ismertette: 
ADAMOVICH , 1935. 261-262., SPIEGEL, 1898. 1-34. 
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 Az országos betegápolási alap bevezetésével változott a helyzeten, 

hiszen a hét éven aluli gyermekek gondozásának költséget ebbıl a keretbıl 

kellett fedezni.788 Vita szerint ilyen formában lehetett volna megoldani a 

közsegélyre szorulók ellátását. Létre kellett volna hozni egy országos 

szegényalapot, amelyet a pénzügyi nehézségek miatt nem lehetett 

megvalósítani.789 Változtatásokat szeretett volna elérni a hadköteles személyek 

illetıségének meghatározása tekintetében is, ahol a születési helyet vették 

volna figyelembe. Véleménye szerint a házi cselédek esetében mellızni 

kellene az illetékességi hely megjelölését, hasonlóan a munkakönyv és a 

cselédkönyv kiadásához.  

A toloncolási eljárást tartotta a legbonyolultabbnak a téma 

szempontjából. A bőncselekmény elkövetıit ki kellett volna tiltani az 

elkövetés helyérıl, de más községben letelepedhettek volna mindaddig, míg az 

adott községre nézve magatartásuk nem vált veszélyessé. A gyámhatósági 

illetékességet legtöbb esetben az a hely állapította meg, ahol az illetı 

árvaságra jutott. Ha ingatlannal rendelkezett, akkor annak fekvése volt az 

irányadó. Véleménye szerint az állampolgársághoz szükséges illetıségi 

igazolások kiállítását a törvényhatósági tisztviselıkre is rábízhatta volna a 

belügyminiszter.  

 Harmos Gábor felvetette az un. utalás kérdését. Az 1886:XXII. tc. 

szerint mindenkinek községi illetıséggel kellett rendelkeznie. Ha nem 

beszélhetünk szerzett vagy öröklött illetıségrıl, akkor az érintett személyt a 

hatóságok valamelyik község illetıségébe utalták. E „szükségparagrafus” 

tekintetében nem létezett egyéb támpont, mint a születés, a besorozás vagy a 

tartózkodás helye. Harmos szerint a társadalomi gondolkodás nem volt annyira 

fejlett a törvény elfogadásakor, hogy mindenre gondoljon. A nagyobb 

                                                 
788 1898:XXI. tc. 
789 E tekintetben a francia jogrendszerben létezı domicle de secours lett volna a követendı megoldás. 
V ITA, 1912. 198-199. Czebe is hasonló véleményen volt. A segélyezési kötelezettséget az államnak 
kellett volna átvállalni. Az országos betegápolási alap mintájára létre kellett volna hozni egy 
szegényalapot. Ezzel összefüggésben egy „szegényadó létesítendı s meg van oldva a sok huza-vona, 
meg van oldva egyszersmindenkorra a társadalom egyik legfontosabb napi kérdése, a szegényügy 
véglegesen rendezve lesz.” Véleménye szerint a pár pengı nagyságú szegényadó sok emberen segített 
volna, és nem sokkal került volna többe, mint a betegápolási adó. CZEBE, 1938. 10. 
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városokban kórházakat és szülıházakat hoztak létre. A nık többsége 

gyermekeiket ilyen egészségügyi intézményekben hozták világra, és a 

„szegény község egyszerre arra ébred, hogy a gyermeket, kinek szülıje ott 

csak párnapig tartózkodott, eltartani köteles. […] a városok, amelyek annyira 

epekedtek arra, hogy nıi szülıházak létesüljenek, most prehorreszkálják a 

dolgot és örülnének, ha megszabadulhatnának tılük”.790  

 Concha Gyızı szerint is segíteni kellene a szegényeket. A törvény 

eredeti célja az volt, hogy azoknak az embereknek a megélhetését biztosítsa, 

akik magukról nem tudtak gondoskodni. „Annak nincs semmiféle 

közigazgatási czélja, mint azokról való gondoskodás, […] hogy a kik sehova 

sem tartoznak, a kiknek nincs se családjuk, se saját vagyonuk, a mibıl 

megélhessenek, azok számára legyen egy szőkebb kör, mely róluk 

gondoskodik, ha ık teljesen képtelenek lesznek magukról gondoskodni.” 791 A 

törvény másik célja az volt, hogy a „kóborlás és csavargás” eredményeként 

kialakuló áldatlan állapotokat megelızzék. Ezen esetekben az 

egzisztenciálisan veszélybe került emberek megmentésérıl és segítésérıl lett 

volna szó, amelyet községi feladatkörbe utaltak. Szerinte sem helyes, hogy a 

községi illetıség megszerzését adófizetéshez kötötték, hiszen éppen az a réteg 

nem tudott adót fizetni, aki elszegényedett, nem volt munkája és leginkább 

rászorult volna a községi ellátására. Éppen azok a személyek nem élvezhették 

a községi illetıség által biztosított lehetıségeket, akik szegények (pl. 

napszámosok, cselédek) voltak. „Törvényünk tehát, a mit egyik kezével 

nyujtott, hogy a szegényeket majd segélyezni fogja a községek által, ily 

módon a másik, hogy a szegényeket majd segélyezni fogja a községek által, 

ily módon a másik kezével visszavetette”.792 Egyet értett Vita azon 

megállapításával is, hogy a minisztériumok és a Közigazgatási Bíróság 

döntéseiben enyhített ezen a helyzeten a kiterjesztı értelmezéssel. Azt is 

elfogadhatónak vélte, hogy hatóságilag kellene megállapítani a községi 

                                                 
790 Harmos Gábor hozzászólása. In: VITA , 1912. 201. Ez az ellentmondás az 1886:XXII. tc. 16. §-ának 
rendelkezései miatt alakult ki. 
791 Concha Gyızı hozzászólása. In: uo. 204.  
792 Uo. 205. 
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illetıséget, kizárva ezzel, hogy az anyagi megterheléssel járó feladatok 

teljesítését a község egyszerő idıhúzással kikerülje. 

 Nem értett azonban egyet Concha azzal a megállapítással, hogy 

szegények gondozását teljes mértékben vegye át egy országos szegényalap. 

Szerinte ez azzal a veszéllyel járt volna, hogy pazarló módon használják fel az 

állampolgárok pénzét, hiszen ha ezt az összeget a községek saját erıbıl 

fedezik, akkor minden tekintetben óvatosabbak lettek volna.793 Véleménye 

szerint elsısorban a községi segélyezést (gyermek- és betegápolás) kellene 

megreformálni. Nem lehet a szegényeket „koldulni hagyni, nem lehet az 

illetıknek, mint a legtöbb községben, érdemjelként medáliát megadni, mi ıket 

koldulásra feljogosítja.”794 Az ellátással kapcsolatos költségek a koldulás 

tilalmazásával csak növekedtek volna, amelynek következtében még 

veszélyesebbnek vélte, hogy országos szinten rendezzék a községek pénzügyi 

gondjait. 

 

1. A horvát községi illetıség 

 

Nem létezett horvát-magyar állampolgárság, de ez nem jelentette azt, hogy a 

községi illetıség terén ne lett volna különbség. Jogi helyzetüket vizsgálva 

eltérés volt a Magyarországon és a társországokban községi illetısséggel 

rendelkezı magyar állampolgárok között.795 A különbség abból eredt, hogy a 

községi illetıség autonóm ügynek számított. Ez nem csak a jogi 

szabályozásra, hanem a végrehajtásra is vonatkozott. A közégi illetıség 

megszerzése a társországokban is elıfeltétele volt az állampolgárság 

megszerzésének. Kmety szerint „Horvát-Slavon országos illetıséget oly 

                                                 
793 Concha Franciaországra hivatkozott, ahol tulajdonképpen nem létezett községi illetıség. Részt vett 
az 1889-ben megrendezett nemzetközi jótékonysági kongresszuson, ahol kiderült, hogy a franciáknak 
fogalmuk sem volt a községi illetıségrıl és segélyezésrıl. A rendszeres segélyezés csak társadalmi és 
vallási úton történ meg. E mellett voltak un. bureau de bienfaisance-ok, amelyek fakultatív módon 
nyújtottak támogatást. A segélyezésnek az a módja nem létezett Franciaországban, ami hazánkban, 
Angliában és Németországban ismeretes volt. Ezen a helyzeten némileg változtatott az ingyenes 
gyógysegély (assistance médicale), amelyhez kapcsolódott a segélyezés helyének (domicile de 
secours) meghatározása. Concha Gyızı hozzászólása. In: uo. 206-207. 
794 Uo. 210. Vö. CZEBE, 1938. 10. 
795 Ilyen különbséget tett a polgári házasságról szóló törvény. KMETY, 1911. 73. 
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értelemben, hogy az autonom hatóságok alá tartozást, tehát inkább ezen 

hatóságok illetékességét jelentené, nem indokolt, sıt helytelen, mert hisz az 

országos hatóságok hatásköre határozott területre igen, határozott személyekre 

nem vonatkozik, sok irányban kiterjedvén, azon területén bárcsak ideiglenesen 

tartózkodókra, habár azok éppen külföldiek volnának is.”796  

A magyar korona területén a „horvátországi illetıség vagy az egységes 

magyar állampolgárságnak a horvát közigazgatás szervei utján való 

kieszközlésével szerezhetı meg (idegenek által) vagy pedig valamely 

horvátországi község illetıségének megszerzésével (magyarországi illetıségő 

állampolgár által).”797 A horvát községi illetıséget az 1880. április 30-án 

kiadott horvát-szlavón országos törvény szabályozta, hasonlóképpen az 

osztrák községi törvényhez.798A négyévi helybelakás és az adófizetés mellett 

csak akkor lehetett megszerezni az illetıséget, ha az érintett személy 

bejelentette a letelepedést.799 A horvát illetıségi törvény horvát-magyar 

állampolgárokat említett, ami nem létezett. Az 1868:XXX. tc.-ben említett 

„horvát-szlavón-dalmát honfiak” kifejezés sem jelentett külön 

állampolgárságot.800 Ez a rendelkezés csak a horvát illetıségre utalt. 

 Harmos nem értett egyet Vita véleményével, aki szerint az illetıség 

megszerzéséhez Horvátországban elegendı lett volna a négy esztendı, mert 

minden esetben felvételi kérelmet kívánnak meg. Szerinte voltak olyan esetek, 

midın valaki Horvátország egyes városaiban, több mint egy évtizede lakott, 

adót fizetett és ingatlannal rendelkezett, még sem tudta igazolni illetékességét, 

mert megadását nem kérelmezte. Ez egy lényeges különbség volt a magyar és 

a horvát jogszabály rendelkezései között. Véleménye szerint az iparos és a 

kereskedı mással volt elfoglalva, mint hogy odafigyeljen arra, hogy az 

illetıségét külön kérelmezze. Ebben az esetben az illetıséget nem szerezte 

                                                 
796 Uo. 1911. 73-74., Uı. 1900. 297. A horvát-szlavón illetıséget az autonóm törvényhozás 
szabályozta. 
797 FERENCZY, 1905. 378.  
798 HORVÁTH, 1894. 121. A minisztertanácsi jegyzıkönyvek között is megtalálható, hogy a horvát 
községi illetıségi törvényt a király elé terjesztették szentesítésre. MtJkv. 10. sz. MOL K 27 (1880. 04. 
05.) 9R/14  
799 VITA, 1912. 198. 
800 BALOGH, 1901. 72., BEKSICS, 1892. 248-249. 
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meg, amelynek következtében a horvát szabályozást nem tartotta követendı 

példának. Véleménye szerint ezt a rendelkezést kifejezetten a magyar 

származású lakosokkal szemben vezették be, hogy ott ne tudják gyakorolni 

politikai jogaikat. Az osztrák rendszert vélte elfogadhatóbbnak.801 Kormos 

Béla szerint a magyar kormány hiába kérte a horvát törvény pontos 

végrehajtását. Véleménye szerint elıfordult, hogy valaki 50-60 éven keresztül 

Horvátországban lakott és magyarnak akarták nyilvánítani a nagyszülei 

után.802 Concha az osztrák rendszert sem támogatta.803 

  

2. Bosznia-Hercegovina tartományi illetısége 

 

Az illetıség egyik speciális fajtája volt a bosnyák tartományi illetıség. Alfréd 

Pál szerint ez az illetıség nem volt más, mint a birodalmi polgárság egyik 

változata.804 E tekintetben az 1908-as annexió képezte a legjelentısebb 

határvonalat. A bekebelezı állam feladata lett, hogy a bosnyák terület 

állampolgársági viszonyait rendezze a „67-iki kiegyezésben gyökeredzı 

dualizmus tiszteletben tartása” mellett.805 Meg kellett vizsgálni, hogy a 19. 

században milyen közjogi viszonyok uralkodtak Bosznia-Hercegovinában. 

 Az 1880:IV. tc. felhatalmazást adott a magyar kormánynak, hogy 

Bosznia és Hercegovina közigazgatására befolyást gyakoroljon. A 

törvényhozás meghosszabbította a törvény hatályát. „A közös kormányzásnak 

ily értelemben való meghosszabbítása nem teremt jogállapotot, hanem pusztán 

a fennálló tényleges állapotnak, az eddigi tényleges közösségnek további 

                                                 
801 Harmos Fiume szabályrendeletére is felhívta a figyelmet, mert szerinte helyesen szabályozták, 
hogy a város fizetett alkalmazottja megszerezte Fiume illetıségét. Az 1886:XXII. törvénycikk szerint 
ezt külön kellett kérvényezni. Harmos Gábor hozzászólása In: VITA, 1912. 202-203. Kmety is 
kiemelte a statutum fenti rendelkezésének jelentıségét. Az illetékességgel rendelkezı személyekrıl 
anyakönyvet kellet vezetni. KMETY, 1900. 297.  
802 Kormos Béla hozzászólása. In: VITA , 1912. 203. 
803 Concha Gyızı hozzászólása. In: uo. 209. 
804 PÁL, 1913. 37. Vö. KIRÁLYFI , 1910. 1-62. Bosznia-Herczegovina történetéhez: SZALAY , 1900. 4-
25., TIHANYI , 1911. 9-11. 
805 PÁL, 1913. 37., BUZA, 1911. 1-26. Bosznia-Hercegovina tartományi illetıségérıl 
(Landesangehörigkeit): ADAMOVICH , 1927. 85. Uı. 1935. 262., Uı. 1971. 476. 
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fenntartása.”806 A bosnyák területeken nem létezett külön állampolgárság Réz 

Mihály szerint, de volt tartományi illetıség, amelyet a hivatalnokok községi 

illetıség hiányában megszereztek. Az osztrák vagy a magyar állampolgárság 

megszerzése nem vonta maga után az illetıség automatikus megszerzését. 

„Amennyiben a tartományi illetıség nem valódi állampolgárság, e megszorítás 

az osztrák és a magyar külön állampolgárság javára történik; és amennyiben 

az osztrák és a magyar állampolgárság kizárólagos uralma meg van szorítva: 

az a tartományi illetıség javára történik csupán.”807 Véleménye szerint itt nem 

a centralizáció hatása, hanem a dualizmus és az autonómia követelménye 

érvényesült.  

 A tartományi illetıség kérdését elıször az 1885. április 17-én 

kibocsátott tartományi kormányutasítás tartalmazta.808 A bosnyák-

hercegovinai tartományi illetıségőek csak útlevéllel hagyhatták el a területet. 

A külföldiek számára is kötelezı volt az útlevél használata. Megbüntették 

azokat a tartományi illetıségő személyeket, akik útlevél nélkül lépték át a 

határt. Letartoztatták vagy kiutasították azokat a külföldieket, akik nem tudták 

magukat útlevéllel igazolni. Volt egy nagyon lényeges vonása a 

jogszabálynak, hogy különbséget tett a külföldi, a magyar és az osztrák 

államterület közt, hiszen kimondta, hogy a „külföldi határt csak útlevéllel, az 

osztrák és magyar határt pedig határátkelési igazolvánnyal is át lehet a 

tartományi illetıséggel bírónak lépni.”809 Nemcsak az államterület és az 

útlevélhasználat tekintetében tett különbséget, hanem a külföldiek és az 

osztrák vagy magyar állampolgárok között is. Az idegenektıl útlevelet kívánt 

meg, míg a magyar és az osztrák állampolgároktól pedig csak érvényes 

igazolójegyet. A hatóságok elfogadták az utóbbi esetben a cseléd- vagy 

munkakönyvet is.  

 Ezt követıen az 1896. július 25-én kiadott 93.475. sz. kormányrendelet 

szabályozta a tartományi illetıséget. Ez a rendelet kimondta, hogy az 

                                                 
806 KIRÁLYFI , 1909. 431. Az 1880:IV. tc. ideiglenesen rendezte bosnyák és a hercegovinai 
viszonyokat. 
807 RÉZ, 1914. 200. 
808 Pál Alfréd nem mindenben osztotta Királyfi Árpád nézeteit. PÁL, 1913. 40-41. 
809 Uo. 41. 
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illetıséget csak az a személy szerezhette meg, akinek egy bosnyák vagy 

hercegovinai község kilátásba helyezte a kötelékébe való felvételt. 

Véleményem szerint ezen a ponton már érezhetı, hogy a tartományi illetıség 

inkább állampolgárságnak volt megfelelı, mint sem a magyar községi 

illetıségnek. Ezen kívül feltételként határozta meg, hogy megfelelı keresettel 

rendelkezzen, amelybıl magát el tudja tartani, elbocsátották és magatartása 

„politikai szempontból” kifogástalannak minısült.  

 Az elbocsátás tekintetben nem tett kedvezményeket az osztrák és a 

magyar állampolgárok számára. A bosnyák kormány szigorúan ragaszkodott a 

közös pénzügyminiszter 1896. évi július 4-én kiadott 7568. sz. rendeletéhez. 

Az elbocsátás tényét igazolni kellett a kérelmezınek.810 

 A tartományi illetıség elnyerése és elvesztése részben a tartományi 

kormánytól, részben a közös pénzügyminisztertıl függött. Réz a tartományi 

illetıség „forrásaként” Magyarországot és Ausztriát nevezte meg.811 

                                                 
810 Uo. 42-43. 
811 RÉZ, 1914. 200-201. 
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IX. A törvényjavaslat szerkezeti és terminológiai jellemzıi 

 

Tisza Kálmán miniszterelnök az 1879. október 8-án tartott országgyőlésen 

terjesztette be a magyar állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl szóló 

törvényjavaslatot, amelynek elızetes tárgyalására külön bizottságot kívánt 

felállítani.812  

A parlament elé kerülı törvényjavaslatok részletes vitáját megelızıen 

az egyes szakbizottságok vitatták meg az elıterjesztését. 

A szakbizottsági rendszer térnyerését 1874-tıl kezdve figyelhetjük meg 

a magyar alkotmánytörténetben, amely háttérbe szorította az osztályok 

törvényelıkészítı szerepét. A munka végeztével az elıadó ismertette a 

bizottság véleményét.813 E rendszer szerepét és jelentısségét emelte ki 

Barabási Kun József.814  

Az állandó vagy rendes bizottságok mellett az egyes törvényhozási 

tárgyakra nézve az országgyőlés külön (ad hoc) bizottságokat is létre 

hozhatott. Ezek feladata a törvényhozás céljainak az elısegítése és a 

javaslatok véleményezése volt. 1878 és 1881 között a következı esetekben 

alakítottak ilyen bizottságokat: Bosznia és Hercegovina közigazgatása, Deák 

Ferenc síremléke, erdıügy, honosítás, horvát-szlavón országokkal kötendı 

pénzügyi egyezmény újbóli megállapítása, a magyar szent korona és a királyi 

jogar, valamint a múzeum ügyeinek megvizsgálása céljából.815 

Szilágyi Dezsı helyesnek tartotta volna, hogy az ilyen nagyfontosságú 

ügyekben „a törvényjavaslat elızetesen közzététetnek a közvélemény elıtt és 

azon szakértıknek, melyek az országban, de nem ezen házban vannak, 

alkalom nyújtatnék a javaslat fölött nyilatkozni”.816  

                                                 
812 A bizottságok megalakításának az volt a célja, hogy minél korábban kezdjék el a törvényjavaslat 
megtárgyalását. KN. 1879. VII. 213. 
813 PESTI, 2002. 195-231. Völgyesi ismertette tanulmányában a bizottsági rendszer alakulását. 
VÖLGYESI, 2003. 29-34. A politikai „hétköznapi” színtere volt a törvényhozás. MEZEY, 1999./a 11. A 
dualizmuskori parlament történetéhez: ROMSICH, 2002. 20-25., SZABÓ − GYARMATI , 2002. 53-57. 
814 KUN, 1907. passim. Barabási Kun József munkásságáról bıvebben: VARGA, 2004./b 37-63. 
815 SOLTÉSZ, 1993. 287-288., 295. 
816 KN. 1879. VII. 215. 
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A miniszterelnök ígérte, hogy indítványozni fogja a szakértıi bizottság 

létrehozását, amelynek létszáma 15 fı lett volna. A házelnök (Szlávy József) a 

bizottság tagjainak a megválasztását néhány nappal elhalasztotta. 

A honosítási javaslatot a Bosznia és Hercegovina közigazgatásáról 

szóló javaslattal együtt tárgyalták. A következı ülésen (1879. október 10.) 

került sor a bizottsági tagok megválasztására. A leadott szavazatok alapján 

kialakult eredményt Márkus István jegyzı ismertette. A megválasztott tagok a 

következı személyek lettek: Bausznern Guido, gróf Bethlen András, 

Csernatony Lajos, Emmer Kornél, Funták Sándor, Ilyasevits Jenı, Jászay 

Antal, Madarász József, Ormay Károly, Péchy Jenı, gróf Péchy Manó, 

Scitovszky János, Szederkényi Nándor, Veszter Imre és Zsikovits János.817 A 

honosítási bizottság elıadója: Péchy Jenı az országgyőlés 153. ülésén (1879. 

október 24-én) terjesztette elı az elkészült jelentést, a megszövegezett 

törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó különvéleményeket. Ezt követıen 

elhatározták az írásos anyagok kinyomtatását. Tisza Kálmán kérésére a pontos 

tárgyalási napot (1879. október 29.) is eldöntötték. Ezen a napon kezdıdött el 

a dualizmus korának egyik leghevesebb vitáját kiváltó törvényjavaslat 

részletes, parlamenti vitája, amely sok értelemben a közjogi helyzettel 

kapcsolatos problémákat is felvetett. 

Az ülés megnyitását követıen Péchy Jenı elsıként a törvény 

szellemérıl beszélt „általánosságban s annak kiválóan hazánkra kiható 

jelentısségérıl s fontosságról megemlékezni összehasonlítva annak lényegét 

más mővelt államok hason törvényeivel is.”818 Az elıadó kijelentette, hogy a 

magyar javaslat leginkább az 1871. április 16-án elfogadott német szövetségi 

törvényre (über die Erwerbung und Verlust der Bundes und 

Staatsangehörigkeit) hasonlított.819  

                                                 
817 A Bosznia és Hercegovina közigazgatásával foglalkozó bizottsági tagok névsora is itt található. 
KN. 1879. VII. 236. 
818 KN. 1879. VII. 268. Meg kell említeni, hogy a képviselıházi vita során leginkább a német, az 
osztrák, a francia, az angol és az amerikai szabályozás merült fel példaként. 
819 Az 1870. évi német állampolgársági törvény bemutatása: KOELLREUTTER, 1935. 77-78., LADWIG, 
1908. 13-14., MARKUS, 1905. 13-22., ROTERMUND, 1912. 22., FAHRMEIR, 1997. 750-751., Uı. 2000. 
64-69. 
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A javaslatot néhány ponton módosítandónak vélte, de ennek ellenére is 

„oly hézagpótló s az a közvélemény oly régi kívánalmának tesz eleget, 

miszerint bátran elmondható, hogy kormányunk égetıbb, érezhetıbb sebet 

nem orvosolhatott volna, mint mikor az állampolgárság s az azzal járó jogok 

megszerzésének s elvesztésének, s általában a honosításnak, a honfiúsításnak 

eddig hézagos kérdéseit, törvény által szabályozni szándékozza.”820 A 

bizottság az állampolgárságot olyan jelentıs jogterületnek tartotta, hogy 

szerinte átfogóan csak a nemzetközi jog területén lehetett volna szabályozni. 

Magyarország sajtos gazdasági, közjogi és demográfiai viszonyait 

figyelembe kellett venni a javaslat megszövegezésénél. Elsıdlegesen az 1867. 

évi kiegyezési törvénnyel létrejött közjogi helyzetet, hiszen Ausztria és 

Magyarország tekintetében sajátos politikai viszony alakult ki, amelyet nem 

lehetett egyetlen közjogi tartalmú törvény parlamenti vitájánál sem figyelmen 

kívül hagyni. A perszonáluniós elképzelésbıl kiinduló közjogi tárgyalások 

eredményeként létrejött kiegyezés már több közös ügyet is tartalmazott, amely 

befolyással volt a javaslat sorsára és tartalmának megfogalmazására. 

Mindebbıl következett, hogy különböznie kellett más országok hasonló 

tartalmú törvényeitıl, amelynek közjogi határait a nemzetközi kapcsolataink 

szabták meg. 

Ezt követıen Szederkényi Nándor felolvasta a 214. sz. határozati 

javaslatot. Az aláírt személyek nevében indítványozta, hogy a képviselıház a 

javaslatot utalja vissza a honosítási bizottsághoz módosítás végett és vegye 

figyelembe a következı érveket.821 Tagadhatatlannak tartotta, hogy még 

nagyon sok javítanivaló volt a javaslaton elfogadása elıtt, mégis jelentıs 

lépésnek minısítette a magyar állampolgárság megszilárdítása érdekében. 

Nagy segítség ahhoz, hogy a „saját állampolgári jogainkat biztosítjuk, 

másrészt a haza ép olyan hő fiainak, új polgárainak nyujtunk kezességet, 

biztosítékot a haza javára együtt mőködéshez s csak úgy kívánhatjuk, hogy 

                                                 
820 KN. 1879. VII. 268. 
821 A határozatot a következı képviselık írták alá: Szederkényi Nándor, gróf Somssich Iván, Széll 
György, Katona Lajos, Csanády Sándor, Simonyi Ernı, Sembery István, Turgonyi Lajos, Mende 
Bódog, Gáspár Lajos, Kállay János és Thaly Kálmán. KN. 1879. VII. 272-273. 
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velünk vállvetve hassanak, alkossanak, gyarapíthassanak, […] hogy a haza 

fényre derüljön.”822 

Ezt követıen a különvélemények ismertetésére került volna sor, de a 

házelnök javaslatára azokat az érintett szakaszoknál olvasták fel. 

A javaslat hiánypótló jellegét emelte ki Szederkényi Nándor is, 

hangsúlyozva annak internacionális jellegét. Kifogásolta, hogy kevés idı állt 

rendelkezésre a törvényjavaslat részletes tanulmányozására, hiszen azt október 

8-án nyújtotta be a miniszterelnök, amelynek következtében csak tíz nap állt 

rendelkezésre, hogy a bizottság megvizsgálja. Hiányolta, hogy a sajtónak nem 

volt elég ideje, hogy bıvebben nyilatkozzon az ügyben. „A ki akkor akar 

szántani vetni, midın a föld arra nem alkalmas, a ki akkor dolgoztat mikor a 

munka nem alkalmas, az nem helyes munkát követ el.”823 A bizottság néhány 

elvi kifogást emelt az idı rövidsége miatt a törvényjavaslattal szemben. A 

bizottság számos olyan módosítást kezdeményezett, amelyek hazánk és más 

államok érdekeit szolgálták. Ezért a képviselı indítványozta, hogy a 

törvényjavaslatot dolgozzák át és a képviselıház utasítsa vissza a honosítási 

bizottsághoz. Szerinte az elıadó csak a haza iránti érzelmi hovatartozást 

emelte ki, elfeledve, hogy az „édes anya, mely kiterjeszti karját még külföldön 

is” éppen ellenkezıleg is bánhat az idegen országban rekedt gyermekeivel, 

hiszen „e hazának a külföldön élı gyermekeit ezen törvényjavaslat oly 

könnyedén, oly mostohán kilöki, kitaszítja keblébıl, a mint azt Európa 

egyetlen országának intézkedése sem teszi.”824 

                                                 
822 A bizottsági elıadó szerint a javaslat tekintettel volt hazánk gazdasági és népességi viszonyaira. 
Külön említette Angliát, ahol szerinte megszorították az állampolgársági jogot, sıt 1844 elıtt az 
idegeneket kizárták az ingatlan bérbevételébıl. Külön említésre méltónak tartotta a hagyományokon 
alapuló királyi oklevéllel történı honosítást. Megemlítette, hogy figyelembe kell venni Ausztria és 
Magyarország között fennálló közjogi viszonyt. Kitért arra, hogy az eredeti javaslat szövegében a 
horvát bán nem kapta meg azt a jogot, amelyet az állampolgárság tekintetében számára az 1868:XXX. 
tc. rendelkezéseibıl lehetett levezetni. KN. 1879. VII. 270. A horvát bán jogköréhez: HEKA, 2004/a. 
176-184. Az 1868:XXX. tc. történetéhez: HEKA, 2004/b.121-127., Uı. 2001. 168-181., Uı. 2004/a. 
142-167. Heka szerint sem létezett külön horvát állampolgárság. Uı. 1997. 134., VÖLGYESI, 2000. 55. 
823 Szederkényi szerint az összehasonlító állampolgársági vizsgálat hiányzik a törvényjavaslat 
indoklásából. KN. 1879. VII. 271. 
824 A képviselı kifogásolta, hogy a törvényjavaslatban a speciális magyar jelleg nem érvényesült. 
Nem tartotta helyesnek, hogy Ausztriával szemben közös hazát állapított meg. „Ezen törvényjavaslat 
megállapítja az általános világpolgárságot, megállapítja – ami leginkább sérelmes Magyarországra 
nézve – az Austriával való közös hazást, a mi ellen a magyar államnak tiltakozni kell.” KN. 1879. VII. 
271. 
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Szederkényi képviselı szerint nem volt elég idı a bizottságnak a 

részletes munkálatokra, hiszen mindössze három nap állt rendelkezésre a 

tárgyalásra, „mert a mi az egyiknek kevés, az a másiknak is kevés.”825 

A képviselık közül Hoffman Pál is elfogadhatatlannak tartotta e 

formában a javaslatot. Elıször is megemlítette, hogy a szükséges 

módosításokat el kellett volna végezni, de a parlamentet alkalmatlannak 

tartotta a feladatra létszáma miatt. Kritizálta többek között a technikai 

megfogalmazást. Kifogásolta továbbá a szakértıi bizottság felállítását, hiszen 

abban „azon szakférfiak, a kik a pillanatnyi helyzetnél fogva nem 

szerencsések a kormánypárthoz tartozni, vagy talán valamely szervezett 

ellenzéki párthoz, a szakbizottságból principialiter ki vannak zárva s alkalmuk 

sincs ott nyilatkozni.”826 Lényeges lett volna, hogy a bizottságokban a 

szakértelem is képviselve legyen, amelyek feladatukban felváltották az 

osztályokat. Ez jelentette volna a legnagyobb garanciát arra, hogy a 

törvényjavaslat a lehetı legtökéletesebb formában készüljön el. 

Kifogásolta a terjedelmét, mert a javaslat 49 szakaszból állt, amely 

semmi mást nem tartalmazott, mint a magyar állampolgárság elvesztésének és 

megszerzésének a feltételeit. Ellenpéldaként az Osztrák Polgári 

Törvénykönyvet hozta fel, amely öt szakaszban determinálta az 

állampolgárság megszerzését, amelyet a magyar javaslat 19 szakaszban foglalt 

össze.827 Szerinte egy törvénynek lényegre törınek és precíznek kell lennie. 

Fontosnak tartotta, „hogy a törvényt a biró interpretálja; adjunk tehát a birónak 

interpretátió tárgyául oly szöveget, mely rövidsége és velıssége mellett, 

kellıleg precíz is.”828 Véleménye szerint annak ellenére, hogy a magyar 

                                                 
825 Szederkényi, mint a honosítási bizottság tagja elıadta, hogy a bizottságnak a javaslat 
tanulmányozására csak három napja volt. KN. 1879. VII. 285. A képviselık pártállása befolyásolta 
döntéseiket. A pártpolitika megmutatkozott hozzászólásaikban.  
826 Hoffman Pál szerint a törvényjavaslatot általánosságban sem lehetett elfogadni. KN. 1879. VII. 
273. 
827 Az osztrák állampolgársági jog szabályozását ismertették: GROOT, 1989. 141-142., BERNATZIK, 
1911. 152-153., ADAMOVICH , 1971. 475-476., HALLER, 1884. 11-12., KARVASY, 1870. 11-12., 
BAINTNER, 1868. 114-115. 
828 A képviselı nem tartotta helyesnek, hogy a törvényeket „vezérczikk” formájában szerkesztették 
meg. KN. 1879. VII. 274. 
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állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl szóló javaslat 49 szakaszból 

állt mégis hagyott maga után hiányosságokat. 

Másodszor hiányzott a kellı logikai sorrend, hiszen a javaslat 

harmadik, negyedik és ötödik szakasza az állampolgárság megszerzésének 

három módját említette, noha az egy és ugyanaz volt. Itt az állampolgárság 

ipso iure megszerzése volt kifejtve. Ide tartozott a 19. § is, amely nem a 

megfelelı helyre került a törvény szövegében. Úgy vélte, hogy „nem mindegy 

az, nem közönyös, hogy az intézkedések minı egymásutánban következzenek; 

a törvénynek kell birnia azon tulajdonságokkal, hogy abból combinatio, 

interpretátio segítségével ki lehessen venni azt, a mit olvasásra nem lehetett 

tenni.”829  

Végezetül kifogásolta, hogy a szavakat nem a megfelelı értelemben 

használták, így a megértést hátráltatták és a „törvényjavaslat oly gyarló, hogy 

csaknem képtelenségekre vezet.”830 Ezért kérte a képviselıházat, hogy egy kis 

idıre halassza el a javaslat tárgyalását. 

Indítványozta továbbá, hogy tegyék át egy másik fórumhoz, mert 

szerinte az illetékes szerv az igazságügyi bizottság lenne.831 Nem a honosítási 

bizottságot javasolta, mert az már tárgyalta az ügyet. Az igazságügyi 

bizottságnak kellett volna elvégezni a szükséges revízókat, amelynek 

eredményeként szabatosabb és rövidebb szerkezető törvényt lehetett volna 

elfogadni. Ez nem jelentett volna nagy idıkiesést és olyan formában kerülne a 

plénum elé a javaslat, amely nem nélkülözné a jogtudomány és szépirodalom 

követelményeit.  

Ezt az indítványt Scitovszky János is támogatta, hiszen a bizottságban 

kevés idı állt rendelkezésre a stiláris odafigyelésre az elvi kérdések 

kidolgozása mellett.832 Tisza Kálmán reagált Hoffman képviselı úr 

javaslatára. A bizottság összetételével kapcsolatban megjegyezte, hogy abból 

az ellenzéki személyeket sem hagyták ki. Ebben „a bizottságban nem csak a 

                                                 
829 KN. 1879. VII. 274. 
830 Szederkényi Nándor hozzászólása. KN. 1879. VII. 1879. 274. 
831 Nem volt azonos állásponton Szederkényi Nándor képviselıvel, aki szerint a javaslatot a honosítási 
bizottsághoz kellett volna visszautasítani. KN. 1879. VII. 274. 
832 Scitovszky támogatta Szederkényi indítványát. KN. 1879. VII. 275. 
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szervett ellenzéki pártok közül, hanem azon jeles férfiak közül is, a kik ma egy 

párthoz sem tartoznak, volt tagja a szóban lévı bizottságnak.”833 A honosítási 

bizottság a javaslatot több napig tárgyalta, a bizottsági tagokat senki nem 

sürgette, amelynek következtében mindenki ki tudta fejteni a véleményét. A 

jogi szakértelem hiányát pedig nem lehetett elfogadni, mert a bizottsági tagok 

között elismert szaktekintélyek is voltak. A jogi bizottság csak olyan ügyekkel 

foglalkozott, melyek nem vonatkoztak a magyar korona összes országaira. 

Ezért kellett létrehozni egy külön bizottságot. A stiláris módosításokkal 

kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy ebbıl a szempontból mindenki számára 

más és más lehetett a mértékadó. Lehetıséget teremtve arra, hogy a képviselı 

úr (Hoffman Pál) „tiszta, rövid stylisztikájával” tündököljön, „mint azt polgári 

törvénykönyv javaslatánál már megtette.”834  

Ezt követıen Szederkényi Nándor képviselı felvetéseire reagált. 

Szerinte a jurnalisztikának megfelelı idı állt rendelkezésre, hiszen már a 

kérdéssel már 1868/69-tıl kezdve rendszeresen foglalkozott. A képviselık 

többsége már korábban is kifejtette véleményét a honosítással kapcsolatban, 

de elismerte, hogy a már korábban említett 20 nap kevés lehetett e kérdés 

megvitatására. Kitért arra, hogy a javaslat indokolása azért tartalmazott kevés 

összehasonlító adatot más országok állampolgársági törvényeivel 

kapcsolatban, mert az csak egy egész könyvtárnyi szakirodalom felsorolása és 

elemzése révén lehetett volna, hiszen „akkor száz íveket kellene minden 

törvényjavaslat indokolásánál összeírni.”835 Szerinte a Szederkényi Nándor 

által elmondott hiányosságokat a részletes tárgyalás alakalmával lehet 

orvosolni. 

Mocsáry Lajos egyetértett Szederkényi Nándor véleményével, hogy 

ebben a formában nem lehet részletes tárgyalás alá venni a törvényjavaslatot. 

Az egyik alapvetı kifogása az volt, hogy szakított a korábbi joggyakorlattal, 

                                                 
833 KN. 1879. VII. 275. 
834 KN. 1879. VII. 276. 
835 Ekkor terjesztette be Horvát Boldizsár az állampolgársági törvényjavaslatot. Véleménye szerint 
több éven keresztül „pártkülönbség nélkül sürgettetett ezen törvényjavaslat […] a ház minden 
részében vannak elegendı számmal, kik ezen dologgal nem csak az utolsó perczben” fogalakoztak. 
KN. 1879. VII. 276. 
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hiszen senkit sem lehetett megfosztani a magyar állampolgárságától csak 

akkor, ha önmaga kérte. Ezt tartotta a leglényegesebb és legkarakteresebb 

jellemzıjének a magyar állampolgársági jognak. A másik pedig az 

országgyőlésnek az a joga volt, hogy a „nemzet magnak tartotta fönn a jogot, 

megadni az idegeneknek a qualificatiót a törvényhozói állásra.”836 Tette ezt 

azáltal, hogy a honosított személy egyben nemesi címet is kapott. Másrészt 

pedig úgy, hogy a honosított fırendi táblai szólás és szavazati jogot kapott. 

Nem érvényesült a már korábban is említett speciális magyar jelleg. 

Ellentmondott a miniszteri indoklásban szereplı sorokkal, miszerint: „Kell, 

hogy a jelen törvény ne idegen alapra épittessék, hanem fejlesztése legyen az 

állampolgárság iránt fennálló hazai jogunknak, hogy ebbıl induljon ki s 

csupán azon változtatásokat tegye rajta, a melyeket fentebb elıadott érdekeink 

követelnek.”837  

Az igazságügyminiszter felszólalására Szilágyi Dezsı reagált, aki 

hiányolta, hogy a miniszter a jogi szabatosság hiányát nem említette. 

Kifejezetten azt várta volna, hogy megnyugtatássa a képviselıházat.838 

Kifogásolta, hogy a belügyminiszter javaslata túl hosszú és nem eléggé 

lényegre törı volt. Rövidnek találta a 20 napos határidıt mind a képviselıi 

átvizsgálás, mind pedig a sajtói reagálás alapossága végett. 

Szerinte a belügyminiszter a kodifikáció feladatát abban látta, hogy 

rövid szakaszokat szerkesszenek, „de aztán szép számmal.”839 Véleménye 

szerint nem lehetett a javaslat ezen hibáit a részletes tárgyalás alatt orvosolni. 

A „javaslat terminológiája, szelíden mondva, téves és következetlen; 

ismeretes, hogy e javaslat számos szakaszt tartalmaz, mely egészen üres, mert 

                                                 
836 Mocsáry az önálló magyar államiság eszméjét szerette volna megóvni. Véleménye szerint meg 
kellett akadályozni, minden olyan törekvést, amely Ausztria és Magyarország egységét teremtette 
volna meg. A felszólalásából kiolvasható, hogy egyetértett Szederkényi Nándorral. KN. 1879. VII. 
277. 
837 A képviselı szerint a törvényhozásbeli részvételt, csak maga az országgyőlés adhatta meg. KN. 
1879. VII. 277. 
838 Szilágyi Dezsı szerint éppen az igazságügyminiszternek kellene ragaszkodnia a jogi 
szabatossághoz, mint ahogy azt tette más, a belügyminiszter által beterjesztett törvényjavaslatok 
alkalmával. KN. 1879. VII. 280. 
839 Szilágyi Dezsı kifejtette véleményét a kodifikáció szerepérıl és feladatáról is. Kiemelte, hogy 
törekedni kell a jogi terminus technikusok következetes alkalmazására, a jogelvek világos és pontos 
kifejtésére, az analógia helyes használatára. KN. 1879. VII. 281. Kajtár István kiemelte a dualizmus 
kori kodifikációs folyamatok sikerességét. KAJTÁR, 2004./a 8., Uı. 1997./a 128. 
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semmi rendelkezést nem mond ki és még csak a rendszeresség becsével sem 

bír.”840 Erre példaként megemlítette, hogy a javaslat 2. §-a a magyar 

állampolgárság megszerzésének négy formáját sorolta fel, de öt volt, mert a 

19. § is tartalmazott egy esetet. Szerinte a 10. és a 44. §§-ba foglalt 

rendelkezések szabályozása nem törvényi, hanem rendeleti útra tartozott 

volna. Pontosan és félremagyarázhatatlanul kellett volna megalkotni a 

törvényjavaslatot. Sajnálatosnak tartotta, hogy egy ilyen módon 

megfogalmazott javaslatot a hozzá főzött miniszteri indokolás ellenére sem 

lehetett megérteni, amelynek eredményeként alkalmazása csak káros 

következményekkel járhatott.  

A képviselı szerint a jogi bizottság a fentebb említett érvek alapján 

nem lett volna kizárva az állampolgársági törvény elıkészítésébıl, hiszen ezt a 

házszabály sem tiltotta meg. 

Az elvi megállapítások módosításánál csekélyebb jelentıségőnek 

tartotta Péchy Jenı a stiláris intézkedéseket. Abban az esetben, ha az elsıt 

rendezni tudták volna a részletes vita alkalmával, akkor nem állta meg a helyét 

az a feltevés, hogy a szabatosság hiánya miatt nem lehetett tárgyalni a 

törvényjavaslatot. Az „irályi tetszés, vagy nem tetszés igen relativ fogalom: 

egyiknek tetszik ez, a másiknak teszik amaz irály; a képviselı urnak nem 

tetszik ezen törvényjavaslat irálya; én pedig ismerek sok olyat, a kik épen a 

képviselı úr ismert irályával nem tudnak megbarátkozni.”841  

A pártokból delegált tagoknak lehetıségük volt a bizottságban a 

törvényjavaslat szövegének megfelelı korrekciója. Ezért nem látta 

indokoltnak, hogy a párttagok pont ebbıl a szempontból támadták a javaslat 

egyes rendelkezéseit. Ezért nem volt éppen lojális Szilágy Dezsı felszólalása, 

akinek pártja maga jelölte ki a tagokat. 

Tisza Kálmán javasolta, hogy az egyes rendelkezésekhez a részletes 

vita alkalmával főzzenek megjegyzéseket. Véleménye szerint a bizottság 

rendelkezett azzal a stiláris képességgel, hogy a megfelelı módon szövegezze 

                                                 
840 KN. 1879. VII. 281. 
841 Az elıadó szerint Szederkényi és Hoffman képviselı csak a törvényjavaslat tárgyalásának 
halasztását akarta elérni. KN. 1879. VII. 284. 
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meg a javaslatot. „S bármely bizottságra bizassék is a szerkesztés, a javaslatot 

olykép szerkeszteni, hogy éles észszel és analytikus tehetséggel a szövegnek 

magyarázatokat aláfektetni és annak egyes kitételeit megtámadni ne lehessen, 

egyik bizottságnak sem fog sikerülni.”842  

Ezt követıen a házelnök szavazást indítványozott Hoffman Pál 

képviselı javaslatáról. A többség elutasította azt, amelyet követıen arról 

döntöttek, hogy a törvényjavaslatot részletes tárgyalásra engedjék-e. Az 

országgyőlésen jelenlevık többsége támogatta a honosítási bizottság által 

kidolgozott szerkezetet. 

                                                 
842 A miniszterelnök Szilágyi Dezsı szavaira a következıket mondta. Azokhoz a törvényjavaslatokhoz 
is lehetett volna nyelvi változtatásokat főzni, amelyeket a „t. képviselı úr részvétele mellett a 
megboldogult codificáló bizottság” készített el. Tisza szerint Szilágyi Dezsı még Hoffmann képviselı 
törvényjavaslatában is talált volna hibát. KN. 1879. VII. 286. 
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X. Az állampolgárság megszerzése 

 

Az 1847/48. évi országgyőlés elé terjesztett törvényjavaslat is tartalmazta az 

állampolgárság megszerzésére és megszőnésére vonatkozó feltételeket.843 A 

rendi viszonyoknak megfelelı honosítási rendszert nem lehetett a 

megváltozott közjogi viszonyok között fenntartani.844 

A legtöbb állam két lehetıséget alkalmazott az állampolgárság 

megszerzésének szabályozásánál: a születést és a honosítást, a naturalizciót. A 

születésen alapuló állampolgárság volt az eredeti szerzésmódja, de nem 

minden állam fogadta el ezt a rendszert. A ius sanguinis és ius soli elvét az 

államok külön-külön vagy kombinálva alkalmazták. A magyar 

alkotmánytörténetben a honossági rendszer a vérségi jogra épült, amely azt 

jelentette, hogy a gyermekek örökölték az apa állampolgárságát. A magyar 

állampolgárok többsége született magyar volt a 19. század második felében, 

akik leszármazásuk révén szerezték meg a honosságukat. Az állampolgársági 

gyakorlat ezt a megállapítást alátámasztotta. 

Az állampolgárság másik alapvetı forrása a honosítás, amelynek 

szintén két jellemzı formája volt. Az egyéni honosítás megvalósulhatott 

kérelemre, „adományként” vagy házasság útján, a kollektív naturalizáció 

annexió révén jöhetett létre.845 

A képviselık a dualizmus-korának fontos közjogi kérdéseinek 

rendezése után elérkezettnek látták az idıt az állampolgárság törvényi 

szabályozására. Európa legtöbb országában ekkor került megfogalmazásra az 

állampolgársági jogviszony tartalma törvényi szinten.846 A tervezetet a 

képviselıház honossági bizottsága tárgyalta és véleményezte. 

                                                 
843 KISTELEKI, 1996/97. 42.   
844 HORVÁTH, 1894. 121. 
845 Uo. 9-11. 
846 KN. 1879. VII. 213.  
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A törvényjavaslat országgyőlési disputájának alkalmával az 

állampolgárság megszerzésének rendszerét is vitatták.847 A második szakasz 

kimondta, hogy „a magyar állampolgárság csak a következı módon 

szereztetik meg: 1. leszármazás, 2. törvényesítés, 3. házasság, 4. honosítás 

által.”848 Hoffman Pál kihagyandónak vélte, mert szerinte ez semmi mást nem 

mond, mint amelyeket a következıkben részletesen kifejtettek. Hoffman Pál 

megjegyezte, hogy a házasság, a leszármazás és a törvényesítés által ipso iure 

lehetett megszerezni a magyar honosságot.849 Péchy Jenı ellenben a törvény 

erısségének tartotta, hogy a javaslat mindjárt az elején egy általános képet 

nyújtott, amelyet a képviselık támogattak. 

A második szakasz helyett a következıket tartotta helyesnek. A magyar 

állampolgárságot „várományi” jogon, letelepedés mellett a következı 

személyek kaphatták volna meg: a volt magyar állampolgárok gyermekei, a 

Magyarországon született és nevelkedett személyek, ha a 20. életévüket 

betöltötték. Mindkét esetben az illetékes törvényhatóságnál kellett volna 

igazolni az említett tényeket.850 Molnár Aladár is azon a véleményen volt, 

hogy ilyen nagy horderejő kérdésekben nem lehet dönteni a honosítási 

bizottság állásfoglalása nélkül, amelynek következtében javasolta, hogy 

utalják vissza átdolgozásra. 

Hasonlóan vélekedett Dárday Sándor is Hoffman Pál javaslatáról.851 

Szerinte ki kellene hagyni a törvényjavaslat szövegébıl az apjuk és az anyjuk 

állampolgársága mondatrészt, amelynek következtében az elfogadásra javasolt 

szöveg a következı lenne: „Leszármazás által megszerzik az állampolgárságot 

a magyar állampolgár törvényes gyermekei és a magyar állampolgár nı 

                                                 
847 A törvényjavaslat szövegét A Honban is ismertették. H. 1879. október 10. 17. évf. 244. sz. A 
Pester Lloyd is közölte a javaslat országgyőlési vitáját. PL. 1879. október 9. 279. sz., PL. 1879. 
október 10. 280. sz. és PL. 1879. október 13. 283. sz. A törvényjavaslat és az indokolása 
megtalálható: MOL K 26. I. 10. 1879. 2444. jksz. Az országgyőlési irományokban olvasható javaslat: 
MOL K 26. I. 10. 1879. 3498. jksz., MOL K 2. I. 10. 1879. 2887. jksz. 
848 KN. 1879. IX. 209., KISTELEKI, 2004. 4., Uı. 2003. 13-37. 
849 Véleménye szerint a lelencek esetében is érvényesült az állampolgárság közvetlen megszerzése. 
KN. 1879. VII. 293. 
850 KN. 1879. VII. 294. 
851 A képviselık javaslataihoz kapcsolódó bizottsági jelentése: KI. 1879. X. 359. sz. 380-382. 
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törvénytelen gyermekei, mindkét esetben akkor, ha a születés helye külföldön 

van.”852 

Tisza Kálmán szerint nem lehetett minden komplikált módosítást a 

javaslat elıkészítı bizottságához visszaküldeni, amely a törvényhozás menetét 

teljes mértékben megbénította volna, „mert hála Istennek körülbelül 400-an 

vagyunk s minden perczben tehet valaki egy-egy complikált modosítványt s ha 

azokat mindig feltétlenül visszautasítjuk a bizottsághoz, akkor törvényt alkotni 

nem lehet.”853 Szerinte ebben az esetben szükségtelennek mutatkozott, hogy a 

honosítási bizottság újra tárgyalja az ügyet. 

Egy másik képviselı, Gulner Gyula szerint a miniszterelnök által 

felvázolt eljárásban sem testesült meg a törvényhozás komolysága és 

helyessége. Mivel senki sem vitatta Hoffman képviselı indítványnak 

helyességét megalapozottnak tartotta a kérést, hogy a törvényjavaslatot utalják 

vissza további tárgyalás véget a honosítási bizottsághoz. 

Hoffman Pál a módosításokat azzal indokolta, hogy minél tökéletesebb 

szöveget fogalmazzanak meg. A képviselık célja az volt, hogy az egyes 

szakaszokat (3., 4., 5. és 19.) tartalmuknak megfelelıen szövegezzék meg. A 

kérvényezık ipso iure szerezték meg az állampolgárságot a 3. és a 4. §§-ban. 

A következı szakaszokban is a honosításról volt szó, amelynek 

eredményeként két rendelkezés állt egymással szemben. Az egyikben a 

korábban már említett ipso iure lehetıségek szerepeltek, míg a másikban az 

„adományozás”. 

Az elsı állampolgársági törvény a fentebb ismertetett eseteket 

tartalmazta, amelyek szerint alapján a magyar honosságot meg lehetett 

szerezni.854 Ferdinándy honosítás alatt a honfiúsítást értette.855 A törvény ezen 

                                                 
852 KN. 1879. VII. 295. 
853 KN. 1879. VII. 295. 
854 FERENCZY, 1930. 57. MILNER, 1880. 47-48. Az osztrák állampolgárságot az 1811. évi polgári 
törvénykönyv szerint házasság, törvényesítés, leszármazás, honosítás és polgári szolgálatba lépés 
révén lehetett megszerezni. Az utóbbi eset vitatott volt, hiszen az idézett törvény kimondta, hogy 
közhivatalokba csak osztrák állampolgárok léphettek. EÖTTEVÉNYI, 1913. 46-47., GROOT, 1989. 147-
150. Adamovich az osztrák állampolgársági jogban érvényesülı családjogi elemeket mutatta be. 
ADAMOVICH , 1927. 86., CSIZMADIA , 1969. 1084-1085., FERDINÁNDY, 1902. 238., LADIK , 1932. 11. 
ZLINSZKY , 1894. 50-51., PONGRÁCZ, 1938. passim. Az elsı állampolgársági törvényben rögzített 
szerzési módokat sorolja fel Főrész Klára. FŐRÉSZ, 2007. 249., BALOGH, 1901. 76., KISS, 1886. 149., 
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felsorolása taxatív és nem exemplikatív, hiszen eltérı módon nem lehetett 

megszerezni az állampolgárságot.856 Egyes szerzık szerint e szerzési jogcímek 

közé lehet sorolni a visszanyerés és a régi jogon („hallgatagon”) szerzett 

magyar állampolgárságot.857 A törvény megalkotását követıen tovább bıvült a 

jogcímek száma. Az 1886:IV. tc. a visszafogadás intézményét vezette be a 

tömegesen visszatelepülık számára.858  

A magyar állampolgárságot tehát meg lehetett szerezni közvetlen és 

közvetett módon. Az elsı kategóriába csak a születés tartozott. İket nevezték 

„gyökeres magyaroknak” (Hungari nativi).859 A második csoportba lehetett 

sorolni a fogadott vagy honfiúsított, „naturalizált” magyarokat (Hungari 

recepti), akik törvényesítés, honosítás vagy házasság révén szerezték meg az 

állampolgárságot.860 

A magyar állampolgárság megszerzésének hasonló rendszerét 

ismertette Kiss István is, aki szerint meg lehetett szerezni közvetlenül 

születéssel és leszármazással, amelyet vélelmezhettek, vagy közvetve 

törvényesítéssel, házassággal és honosítással. „E szerint a magyar 

állampolgárság kétféle: 1) benszülöttség, vagy szorosan vett honfiúság (valódi 

indigenatus) s 2) honosítottság, vagy honfiúsítás (honosultság, honosítás, 

receptio vagy naturalizátio).”861 

Az állampolgársági jog szempontjából fontos volt az önkéntes és saját 

elhatározásból fakadó szándék, amely a törvény céljai között szerepelt, 

                                                                                                                                          
KMETY, 1911. 74., VUTKOVICH, 1904. 177., SZAMEL, 1953. 169., EGYED, 1937. 22., KUNCZ, 1946. 
132. 
855 FERDINÁNDY, 1902. 238., HORVÁTH, 1894. 122., MOLNÁR, 1929. 104. 
856 Meg kell azonban jegyezni, hogy a törvény olyan szerzési módokat is tartalmazott, amelyek nem a 
1879:L. 3. §-ában szerepeltek. Ezek a következık: a „föld joga” (jus soli) és a kedvezményes 
visszahonosítás. FERENCZY, 1930. 57. 1879:L. tc. 19., 38-44. § 
857 Vö. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 14., FERENCZY, 1930. 57. 
858 FERENCZY, 1930. 58. A törvény szövegét ismertette a vonatkozó rendeletekkel: MÁRKUS, 1910. 
179-181. 
859 ZLINSZKY , 1894. 50-51. A gyökeres magyar (Hungari nativi) kifejezést Kiss is használta. Ilyen 
személyek voltak a magyar apától származó törvényes és a magyar anyától származó törvénytelen 
gyermekek. KISS, 1886. 145. E fogalom alatt Vutkovich szerint nem csak a szorosabb értelemben vett 
Magyarországon, hanem a Horvát- és Szlavónországok területén született személyeket is érteni kellett. 
VUTKOVICH, 1904. 175.  
860  ZLINSZKY , 1894. 51. 
861 Kiss tipológiája szerint Erdélyben 1848 elıtt honfiakat vagy idegeneket különböztethetünk meg. 
Az elıbbieket (magyar, székely és szász) „egyesült nemzetbeliek”-nek, míg az utóbbiakat „nem-
egyesült nemzetbeliek”-nek nevezte. KISS, 1886. 145-148. 
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ténylegesen csak a honosításnál jutott teljes mértékben érvényre.862 A magyar 

állampolgársági jogban az állami szolgálatban való lépés nem eredményezett 

honosságot. Kivétel volt ez alól, ha a beköltözés az állandó letelepedés 

céljából történt és a községi illetıség megszerzése már folyamatban volt.863  

Az állampolgársági jog egyik legfontosabb része volt a megszerzés 

eseteinek és feltételeinek megállapítása, mert az állam szuverén jogkörébe 

tartozott ezen jogi normák megalkotása. 

 

1. Leszármazás  

 

A leszármazás volt az állampolgárság legrégibb szerzésformája. Ez a 

lehetıség már 1848 elıtt megtalálható volt a magyar közjogban. Az 

országgyőlési vita során Hoffmann Pál indítványozta, hogy „a magyar 

állampolgár törvényes gyermekei atyjuk állampolgárságát, magyar 

állampolgár nı törvénytelen gyermekei anyjukét szerzik meg” mondatrész 

helyett a következıt szerette volna elfogadtatni: „magyar atyának törvénytelen 

gyermekei szintén magyar állampolgárokká lesznek leszármazás által.”864  

Péchy Jenı a törvényjavaslat elınyeként említette, hogy a magyar 

állampolgár törvényes és a magyar honos nı törvénytelen gyermekeit magyar 

állampolgároknak tekintette még akkor is, ha a születési hely külföldön volt. 

Az osztrák viszonyra utalva megjegyezte: „mert hiába: csak sast nemzenek a 

sasok.”865 Alapvetıen a javaslat a ius sanguinis elvére helyezkedett és csak 

kevés esetben engedte meg a ius soli elvének érvényesülését.866 Ehhez a 

                                                 
862 A születés esetében is egy régi jog átszállásáról volt szó, nem pedig egy új jogosítvány 
megszerzésérıl, amely azt bizonyította, hogy a gyermek nem jogszerzınek minısült, hanem csak 
megörökölte a jogot. FERENCZY, 1930. 58. 
863 A törvény gyakorlati végrehajtása számos olyan kérdést vetett fel, amelyre nézve az illetékes 
minisztériumok több kiegészítı jogszabályt kellett kibocsátania. Uo. 153. 
864 Hoffmann Pál szerint ezek a módosítások csak egyszerősítettek volna a törvény szövegén. KN. 
1879. VII. 293. 
865 Erre Madarász József ironikusan megjegyezte, hogy „de kétfejő sast!” KN. 1879. VII. 269., PN. 
1879. október 29. 30. évf. 260. sz. 
866 Országonként és koronként változott, hogy melyik elv érvényesült. Befolyásolta ezt az adott ország 
demográfiai, gazdasági vagy politikai érdekei is. Sokszor katonai szempontok is szerepet játszottak az 
az állampolgársági jog tartalmának kialakításakor. Az európai országok közül jól példázza a két elv 
váltakozó érvényesülését Franciaország. VARGA, 2005./b 353-370., GROOT, 1989. 147-150. 85-89., 
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magyar jelleghez a korabeli angol állampolgársági törvényt hozta fel 

példaként, hiszen mindenki, aki angol felségterületen született, angol 

állampolgárnak számított, még akkor is, ha a szülık idegen állampolgársággal 

rendelkeztek.867 

Irányi Dániel a következıkre nézve kért felvilágosítást a 3. §-sal 

kapcsolatban. Mi történt abban az esetben, ha a törvénytelen gyermeket a 

külföldi apa elismerte anélkül, hogy törvényesítette volna? Javaslatot 

nyújtottak be, amely tartalmazta, hogy a volt magyar állampolgárnak 

honpolgársági ideje alatt és után született gyermekeire egyenlı kedvezményt 

biztosítson a törvény az állampolgárság meg- vagy visszaszerzésénél. A 

bizottság a következıket indítványozta. A javaslat 43. §-a kimondta e 

kedvezményt a volt magyar állampolgár azon gyermekeire, akik 

állampolgárságának ideje alatt születtek. A bizottság nem tartotta indokoltnak 

a kedvezmény biztosítását azokra a személyekre nézve, akik az 

állampolgárság elvesztését követıen születtek. 

A bizottság Hoffman Pál indítványát nem tartotta elfogadhatónak.868 A 

3. § szerint „a magyar állampolgár törvényes gyermekei atyjuk 

állampolgárságát, a magyar állampolgárnı törvénytelen gyermekei anyjukét 

szerzik meg leszármazás által.”869 Ez alatt azt kellett érteni, hogy a magyar 

apának törvényes gyermekei és a magyar anyának törvénytelen gyermekei 

magyar állampolgárnak minısültek.870 

Antal Gyula stiláris módosításokat javasolt a 7. § kapcsán, mert szerinte 

a „törvényes” szót el kellett volna hagyni a „nejére” kifejezés elıtt, hiszen a 

26. §-ban sem volt külön kiemelve. Szintén kihagyandónak vélte a 

                                                                                                                                          
BRUBAKER, 1992. 71-84., TAITHE, 2001. 16-20., HUBRICH, 1921. 195. Az alapelvek 
érvényesüléséhez: HECKER, 1980. 7-9.  
867 Az angol állampolgársági törvényt 1870-ben fogadták el. FAHRMEIR, 2000. 69-93. Az angol 
állampolgárság megszerzéséhez: GROOT, 1989. 104., KEITH, 1939. 428-429., GRAWERT, 1996. 1806., 
RIDGES, 1928. 138-139., PARRY, 1951. 12-39. 
868 Az 1879. október 31-én tartott országgyőlésrıl: E. 1879. október 31. 11. évf. 522. sz. 
869 KN. 1879. VII. 340-341. 
870 Az osztrák polgári törvénykönyv egyszerően csak azt mondta ki, hogy az állampolgárságot az 
osztrák gyermekek születésüknél fogva megszerzik. KN. 1879. VII. 341. 
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„törvényes” kifejezést a 7. § második sorában.871 Ellenben a kiskorú kifejezés 

használatát helyesnek vélte.872 Péchy Jenı is támogatta az elsı javaslatot, de a 

másodikat nem, mert szerinte voltak olyan kiskorú, törvényes gyermekek, akik 

nem álltak apai hatalom alatt.873 

Hoffman Pál szerint nem volt egyértelmő, hogy az apai hatalom alatt 

álló törvényes gyermek definíciójának tartalma a magyar jog vagy a 

honosítandó joga szerint ítélendı meg. Az országok egymástól eltérıen 

szabályozták, hogy kik álltak apai hatalom alatt.874 

Pauler Tivadar megjegyezte, hogy „a ki saját hazája törvényei szerint az 

atyai hatalom alatt nincs, azt olyannak nem lehet tekinteni, mint a ki 

honosítandónak atyai hatalma alatt állna.”875  

Scitovszky János ráadásul indítványozta, hogy az „atyai hatalom alatt 

lévı” mondatrészt a következıképpen módosítsák: „A honosított férfi által 

szerzett magyar állampolgárság kiterjed törvényes nejére és kiskorú törvényes 

gyermekére.”876 A képviselıház a felhozott érvek alapján elfogadta a 

javaslatot és törölte a törvényes kifejezést a fentebb említett rendelkezésekbıl. 

A 19. § második pontja szerint, „a kik a magyar korona országai 

területén mint lelenczek találtatnak és neveltetnek, magyar állampolgároknak 

                                                 
871 KN. 1879. VII. 1879. 315., PN. 1879. október 31. 30. évf. 262. sz. Az 1879. október 31-én tartott 
országgyőlés ismertetésérıl: E. 1879. október 31. 11. évf. 523. sz., E. 1879. november 1. 11. évf. 524. 
sz. 
872 A férfi házastársa alatt csak a törvényes feleséget értették, ezért a törvényes kifejezés használatát 
Antal kihagyhatónak vélte. A kiskorú kifejezés használata indokolt, mert a magyar jog ismerte a 
kiskorúság kiterjesztésének lehetıségét, amellyel Antal nem értett egyet, mert szerinte „valaki kiskorú 
egész betöltött 24. életévéig, én a kiskorúságot kiterjeszteni nem fogom, hanem az osztrák jog szerint 
az atyai hatalmat fogom kiterjeszteni.” KN. 1879. VII. 315. 
873 KN. 1879. VII. 315. Az 1879. október 31. országos ülésrıl: E. 1879. október 31. 11. évf. 523 sz., 
E. 1879. november 1. 11. évf. 524. sz. 
874 Hoffmann szerint Franciaországban és Németországban másképp szabályozták a kiskorúságot. 
Elıfordulhatott volna olyan helyzet, hogy a honosítás következtében az apa hatalmát elveszítette 
volna gyermeke felett. KN. 1879. VII. 315. Ladwig az 1870. évi német szabályozás rendszerét mutatta 
be. LADWIG, 1908. 13-26., EHRLICH, 1930. 23-45., FAHRMEIR, 2000. 64-69., BRUBAKER, 1992. 71-
84., WALDECKER, 1926. 49. KEIDEL, 1901. 88-114., LIFSCHÜTZ, 1911. 115-159., RUCK, 1911. 6. 
875 A honosítást csak akkor lehetett kérni, ha az érintett „jogcselekvési” képességgel rendelkezett 
volna, amelyet saját hazája törvényei szerint kellett megítélni. Az atyai hatalommal kapcsolatban még 
azt is kijelentette, hogy a fentebbi esetben azon ország törvényeit kell alkalmazni, amelynek korábban 
állampolgára volt. KN. 1879. VII. 316., E. 1879. október 31. 11. évf. 523. sz., E. 1879. november 1. 
11. évf. 524. sz. 
876 Scitovszky ezt azért tartotta fontosnak, mert lehettek olyan kiskorú személyek, akik nem álltak 
atyai hatalom alatt. KN. 1879. VII. 315. 
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tekintendık.”877 A bizottság nem tért ki arra a kérdésre, hogy miért tekintették 

ıket magyar állampolgároknak. Ebben az esetben vélelmezték, hogy szüleik 

magyar állampolgárok (nativi hungari) voltak. Hasonlóképpen a törvényes 

gyermekhez, akik az apa, a törvénytelen gyermekek pedig az anya 

állampolgárságát követték. A lelencek nem tartoztak a 19. §-ban felsoroltak 

közé, mert nem minısültek honosítottnak, ık a születésük pillanatában 

szerezték meg a magyar állampolgárságot, amelynek következtében nativi 

hungari-nak számítottak. A törvényjavaslat logikája szerint a 3. §-ba tartoztak. 

A 19. § elsı bekezdésében rögzítették, hogy a vélelem azokra a személyekre 

vonatkozott, akik a magyar korona országai területén születtek. 

A második bekezdés alá tartoztak azok a lelencek, akik 

Magyarországon születtek és szüleik ismeretlenek voltak. Ha a felmenık 

ismertek voltak, akkor állampolgárnak, vagy idegennek számítottak. Az elsı 

esetben születésüknél fogva magyar honosnak minısültek (3. §). Ellenkezı 

esetben a szülık idegen állampolgárságát szerezték meg. A képviselı 

feleslegesnek tartotta ezt a rendelkezést, vagy legalábbis csak annyi 

jelentıséget tulajdonított neki, hogy így az állampolgárság megszerzését 

lehetett volna megkönnyíteni. Az ipso iure megszerzési feltételek után 

rögzítette volna az erre vonatkozó szabályokat. 

Péchy javasolta, hogy könnyítsék meg a honosság megszerzését 

azoknak a leszármazottaknak, akiknek szülei utóbb elveszítették magyar 

állampolgárságukat. Ezek a személyek bármikor megszerezhették volna a 

magyar állampolgárságot. A bizottság szerint a javaslat 43. §-a fenntartotta a 

lehetıséget a honosság visszaszerzésére a magyar állampolgárok olyan 

leszármazottainak, akik honosságukat korábban veszítették el. A bizottság 

elutasította, hogy volt magyar állampolgárok idegen honosságú gyermekeik 

részére hasonló kedvezményt biztosítson. 

Feltételezték, hogy a magyar állampolgárságú szülıkkel kivitt 

gyermekekben megvolt a magyar hazához való kötödés, szemben azokkal, 

akik már külföldön születtek. Ezt nem lehetett elmondani, olyan gyermekekkel 

                                                 
877 KN. 1879. VII. 341. 
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kapcsolatban, akik fél, vagy esetleg egy évesen kerültek külföldre. Nagyon 

sok múlhatott azon, hogy a szülık érzelmileg hogyan viseltettek a haza iránt, 

és mennyire ápolták a magyar nemzet iránti ragaszkodásukat. Abban az 

esetben tartotta ezt fontosnak, ha a gyermek már eleve külföldön születtek 

A bizottság elıadója reagált Hoffman Pál által mondottakra és 

megjegyezte, hogy az általa elıadott szöveg szerkezetét és stílusát nem tartja 

elfogadhatónak, mert szerinte nem támogatható, hogy „azok a kik a mellett, 

hogy szüleik nem tudatnak, Magyarországon szülöttekül mutatkoznak.”878 A 

bizottság szerint az eredeti szöveg sokkal pontosabb és érthetıbb volt, ezért a 

módosítást elvetette.  

Teleszky István úgy vélte, hogy „igaza van ugyan a honosítási 

bizottságnak, midın azt mondja indokolásában, a melylyel az eredeti 

szöveghez ragaszkodik, hogy az eredeti szövegnél nem jobb Dárday Sándor 

képviselı úr módosítványa, mert jobb csak akkor lehetne, ha az eredeti szöveg 

is legalább tőrhetı jó volna.”879 

Nem tartotta elfogadhatónak az eredetei szöveget, mert a 3. §-ban 

rögzítették, hogy a gyermekek születésüknél fogva önálló állampolgárságot 

szereznek. Helytelennek tartotta a rendelkezést, mert a törvényjavaslat nem 

akarta bevezetni az exclusív magyar állampolgárságot. Véleménye szerint 

elıfordulhatott volna olyan eset, amikor egy külföldi apának Magyarországon 

gyermeke születik, de a gyermek nem szerzi az apa állampolgárságát, hanem 

csak a magyart. A képviselı ezért helyesebbnek tartotta Dárday által 

benyújtott javaslatot. Tisza Kálmán is támogatóan lépett fel, amelynek 

következtében a képviselık többsége a módosítást fogadta el.880 Szintén 

                                                 
878 Péchy szerint Hoffmann Pál javaslatát nehezen lehetett megérteni, amelynek következtében 
összehasonlította a szövegeket, és – némi iróniával – a következıt állapította meg. „A t. képviselı úr 
szerelmes stylusába, de a bizottság azt hiszi, hogy sokkal könnyebben megérthetı az eredeti sylus”. 
KN. 1879. VII. 342. Hoffmann Pál hozzászólása: KN. 1879. VII. 340-341. 
879 KN. 1879. VII. 343. Vö. Dárday Sándor képviselı javaslata: uo. 340-341. 
880 KN. 1879. VII. 343. Az 1879. november 3-án tartott országgyőlés ismertetése: E. 1879. november 
3. 11. évf. 526. sz., E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz.  
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Teleszky István javasolta, hogy a 4. §-ban az „atyja állampolgársága” helyett a 

„magyar állampolgárságot” fogadják el.881  

Ferdinándy az állampolgárság megszerzése legalapvetıbb formájának 

tekintette a leszármazást.882 Ez a jogcím a családi kapcsolatra épült, amely az 

állampolgársági jogunkban érvényesülı elvek miatt alakult ki.883 Vutkovich 

szerint az „állampolgárságnak leszármazáson sarkalló megállapítása a 

legtermészetesebb alapja ennek a viszony rendezésének.”884 Polner szerint a 

leszármazás nem módja, hanem jogalapja volt az állampolgárság 

megszerzésének. A születés az az esemény, amelyhez az állampolgárság 

megszerzése köthetı. Az állampolgárság attól függött, hogy a gyermek kitıl 

származott, vagy hogy hol született. Az elıbbi alapja a leszármazás volt, míg 

az utóbbi az állam területével volt kapcsolatban.885 Ez a szabály érvényes volt 

az ország területén talált személyekre, akiknek nem lehetett megállapítani az 

állampolgárságát.  

Az elfogadott törvény alapján magyar állampolgár lett mindenki, aki 

magyar honos apa törvényes gyermeke volt, és aki magyar állampolgárságú nı 

gyermekeként született.886 Még akkor is ez a szabály érvényesült, ha a születés 

helye külföldön volt.887 Eöttevényi úgy fogalmazott, hogy a „születési hely 

külföldön van is, ez a most jelzett elvet nem erıtleníti meg.”888 A magyar 

állampolgárságú nı törvénytelen, házasságon kívül született gyermekére is 

                                                 
881 Ezt és az 5. § eredeti szövegét el is fogadták. Csak úgy, mint a 10. és a 11. szakasz szövegét is. 
KN. 1879. VII. 343. 
882 FERDINÁNDY, 1902. 238. 
883 SZAMEL, 1953. 170. Ebben az esetben a már említett ius sanguinis és a ius soli elve érvényesült. 
884 VUTKOVICH, 1904. 177. 
885 Ez a vérségi és területi jog elvének a rendszerét jelentette. POLNER, 1939. 372.  
886 FERDINÁNDY, 1902. 238-239., BALOGH, 1905. 91., FERENCZY, 1930. 31., SZITA, 1993. 347. LADIK , 
1932. 11., SZAMEL, 1953. 170., KORBULY, 1874. 220. 
887 KORBULY, 1884. 138., KISTELEKI, 1996/97. 50., FERENCZY, 1930. 31-32. Ez a ius sanguinis 
elvének elsıdleges érvényesülését jelentette a magyar állampolgársági jogban. MOLNÁR, 1929. 104., 
HORVÁTH, 1894. 122., SÁTOR, 1948. 7. Ferdinándy szerint a „születés helye, mint 1848 elıtt, az 
állampolgárságra befolyással nincsen, s a külföldieknek belföldön született gyermeke a belföldön 
születés ténye által magyar állampolgárságot meg nem szerzi.” Kivételt jelentett az angol 
állampolgársági jog, amelyben a területen születés határozta meg, hogy ki minısült angol alattvalónak 
(natural born subject). FERDINÁNDY, 1902. 239., KENT, 1896. 42., HAMPE, 1951. 10-11., SIEBER, 
1907. 126. Nem okozott problémát, ha az egyik állam a ius sanguinis, míg a másik a ius soli elve 
alapján állapította meg az állampolgárságot, mert ebben az esetben az illetı kettıs állampolgárságú 
lett. KMETY, 1911. 74., KISS, 1886. 149., BALOGH, 1901. 76. Waldecker az angol állampolgársági 
jogban a ius soli elvének érvényesülését hangsúlyozta.  WALDECKER, 1926. 48. 
888 EÖTTEVÉNYI, 1911. 62. E személyeket nevezték született honfiaknak. KMETY, 1911. 74. 
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vonatkozott ez a szabály.889 Az 1888. évi igazságügyminiszteri átiratból 

kiderült, hogy egy 1848-ban honosított személy törvényes kiskorú gyermeke 

az apja után megkapta a magyar állampolgárságot.890 Az állampolgársági 

törvény hatálybalépését követıen a törvényes gyermekek, tekintet nélkül a 

korábbi jogszabályokra, magyar állampolgároknak minısültek. Nem 

számított, hogy az apa született vagy honosított állampolgár volt.  

Ha magyar állampolgárságú férfivel idegen honos nı házasságot kötött, 

a gyermekek magyar állampolgárok lettek, hiszen a feleség a házasságkötés 

révén elveszítette az eredeti honosságát és megszerezte a magyar 

állampolgárságot. Ebben az esetben a gyermek születésekor – a házasságkötés 

miatt – mindkét szülı magyar állampolgár volt. A gyermek magyar 

állampolgársága pedig akkor is fennállt, ha az anya magyar honos, az apa 

pedig külföldi volt. Született magyar állampolgárnak számított az a gyermek 

is, aki külföldi nıtıl házasságon kívül született, ha törvényesítették.891 

A nagykorú gyermek az apa jogán magyar állampolgárságot nem 

szerezhetett. Az 1887. évi belügyminiszteri határozatból kiderült, hogy 

idısebb D. József az 1850-es évben költözött Magyarországra Ausztriából. Az 

óbudai hajógyárban dolgozott 1856 és 1881 között, egészen haláláig. A 

belügyminiszterhez fordult fia állampolgárságának ügyében, aki 

munkakönyvvel rendelkezett és a közterhekhez is hozzájárult. Gyermekét 

mégsem lehetett magyar állampolgárnak tekinteni, mert az apa négyévi 

községi adófizetést követıen, hallgatagon csak a hetvenes években kapta 

volna meg az illetıséget. A magyar állampolgárságot csak a gyermekének 

nagykorúsága után kérte. Ez azt jelentette, hogy eredetileg nem számított 

magyar állampolgárnak, amelyet honosítás útján szerezhetett meg.892 

                                                 
889 SZITA, 1993. 347. Ugyanezen a szabályokat ismertette: EÖTTEVÉNYI, 1911. 62., VUTKOVICH, 1904. 
177. Korbuly szerint a házasságon kívül született gyermek az anya jogállását követte mind a világi, 
mind pedig az egyházi jog alapján. A „positiv jog és törvények szerint ezeknek csak anyjok van, 
kiknek valamint nevét viselik, ugy annak állampolgárságát is. KORBULY, 1874. 221. 
890 FERENCZY, 1930 156. 
891 Uo. 32. 
892 Uo. 157. 
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Ferenczy szerint a gyermek nem „jogszerzı, hanem csak egy meglévı 

jogot öröklı” személy volt.893 Véleménye szerint ebben az esetben nem 

beszélhetünk új jogosítványról, hanem egy régi jog átszármaztatásáról, hiszen 

a gyermek nem saját jogán szerezte az állampolgárságot, hanem az apa vagy 

felmenıi révén. A szerzés fogalmában benne lévı öntevékenység és 

akaratelhatározás leginkább csak a honosítás kapcsán jelentkezett. 

Alkotmányjogunk szerint, ha valaki elveszítette a magyar 

állampolgárságát, az önmagától nem éledt fel. Ebben az esetben újra meg 

kellett szerezni.894 A magyar állampolgársági jog fıszabályként fogadta el, 

hogy az idegenek gyermekei csak azért, mert magyar földön születtek, nem 

szerezték meg az állampolgárságot. Egy konkrét esetben kinyilvánított 

belügyminiszteri vélemény szerint nem lehetett magyar állampolgárnak 

tekinteni azt a személyt, akirıl a zámolyi községi elöljárók csak annyit tudtak 

meg, hogy a községükben született és neveltetett, ahol az apja, mint katona 

állomásozott. Nem lehetett igazolni, hogy magyar szülıktıl származott volna. 

Ebben az esetben idegenek gyermekérıl volt szó, amely a belügyminiszteri 

határozatból egyértelmően kiderült.895 

Voltak olyan államok (Anglia, Dánia, Portugália stb.), amelyek a 

területükön született gyermeket saját állampolgáruknak ismerték el a ius soli 

elve alapján függetlenül szüleik állampolgárságától.  

A magyar állampolgársági törvény csak a következı esetekben engedte 

érvényesülni a ius soli elvét. Ha például egy gyermek országunk területén 

született, de szülei állampolgárságáról semmit sem lehetett tudni, amelynek 

következtében leszármazás alapján nem lehetett kideríteni a tényleges 

állampolgárságát.896 Ezt az elvet kellett figyelembe venni olyan talált 

gyermekek esetében is, akiknek szülei ismeretlenek voltak.897 Mindkét esetben 

                                                 
893 Uo. 58. 
894 Uo. 32. 
895 20.723/1896. BM hat. Uo. 175. 
896 KORBULY, 1884. 140., FERENCZY, 1930. 34.  
897 KORBULY, 1884. 140., NAGY, 1907. 109.  
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vélelmezték, hogy a magyar állam területén való szülés miatt a szülık magyar 

állampolgárok voltak. Ezt a vélelmet azonban meg lehetett dönteni.898  

Ebbıl azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a területiség elve áttörte 

a vérségi elvet. Ez azonban nem igaz, hiszen csak kisegítı jelleggel lehetett 

figyelembe venni. Polner szerint a vélelem ebben az estben azt jelentette, hogy 

„az ország területén született, az nem szerezte meg ugyan ez által az 

állampolgárságot, de azt mégis olyan elbánásban kell részesíteni”, amely az 

állampolgárokat megillette.899 A vélelem akkor dılt meg, ha az ellenkezıjét, 

vagy is az idegen állampolgárságát igazolták. Szoros értelemben nem csak azt 

kellett volna bebizonyítani, hogy a felmenıje idegen állampolgár volt, hanem 

azt is, hogy az érintett nem magyar állampolgártól való leszármazás alapján 

idegen állampolgárságot szerzett. Az utóbb említett feltétel bizonyítása 

ellenére is magyar állampolgárnak kellett tekinteni e személyeket. Polner 

szerint a törvény 19. §-ának helyes értelmezése a következı volt. Ha valakirıl 

igazolódott, hogy valamelyik felmenıje nem volt magyar állampolgár, a 

vélelem megdılt. Ebben az esetben szükségtelen a további bizonyítás.  

A leszármazáson alapuló állampolgárság igazolása sokszor 

nehézségekbe ütközött, amely a felmenık magyar állampolgárságának 

bizonyítását jelentette. A törvény nem tartalmazott iránymutatást, hogy melyik 

ısnél kell megállni, hány felmenıre kell a bizonyítást elvégezni. Ha 

valamelyik rokonra a törvény 19. §-a alkalmazást nyert, akkor nem kellett 

tovább bizonyítani a magyar állampolgárságot. Ez nem zárta ki annak a 

lehetıségét, hogy a hatóságok vagy a magánszemélyek ne végezhessenek 

további kutatásokat. Kérdés az, hogy kötelezhetı volt-e valaki arra, hogy 

szüleinek állampolgárságát bizonyítsa? A törvény szövegébıl erre nem 

lehetett következtetni. Az államérdek azonban megkívánta, hogy az ilyen 

problémás ügyeket kiderítsék.900 

                                                 
898 FERENCZY, 1930. 34–35., 20.723/1869. BM hat. Uo. 175., SZITA , 1993. 347. KORBULY, 1874. 221.  
899 POLNER, 1939. 373. 
900 Uo. 373-377. Sömjén ismertette az állampolgárság igazolása kapcsán felmerült problémákat. 
SÖMJÉN, 1933. 148-157., IMRE, 1947. 148-151. 
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Ugyan ezt a vélelmet állította fel a törvény a lelencek tekintetében is. 

Ebben az esetben feltétel volt, hogy a gyermekeket az ország területén találják 

meg. A vélelmet a törvény a találás helyéhez kötötte, amelyet szintén 

meglehetett dönteni, ha kiderült, hogy a szülı nem volt magyar állampolgár.901 

 A belügyminiszteri anyagokból kiderült, hogy valaki milyen jogcímen 

szerezte meg az állampolgárságát. A legtöbb esetben leszármazás szerepelt az 

elbocsátási okiratokban. A honosítások esetében errıl értelemszerően nem 

beszélhetünk, mert ekkor maga a honosítás volt a jogcím. Az elbocsátási 

okiratokban a következı szövegrész tartalmazta a jogcímre való utalást: „az 

1879. évi L. t. czikk 21. §-a értelmében további szives eljárás végett oly 

megjegyzéssel tiszteletteljesen értesíteni, hogy a nevezett leszármazás utján 

szerezte meg a magyar állampolgárságot”.902 

 

2. Törvényesítés 

 

A törvényesítés (legitimatio) Ferenczy szerint nem volt más, mint a magyar 

állampolgártól való leszármazás utólagos elismerése.903 Az országgyőlési vita 

során Hoffmann Pál a negyedik szakasznál a következıket szerette volna 

elfogadtatni: „A törvényesített gyermek atyjuk állampolgárságát szerzik 

meg.”904 A fırendek a törvényesítés kapcsán a következı szöveget ajánlották. 

„Törvényesítés által az állampolgárságot megszerzik a magyar 

állampolgároknak külföldi nıtıl született törvénytelen gyermekei.”905  

A törvényesítés által szerezte meg a magyar állampolgárságot a magyar 

férfitıl, de külföldi honos nıtıl származó törvénytelen gyermek. A szülık 

utólagos házasságkötésének következtében úgy kellett jogi értelemben 

                                                 
901 POLNER. 1939. 378. 
902 MOL K 150. 1881. I. 10. 53429. jksz. 6807. apsz. 
903 FERENCZY, 1930. 32.  
904 KN. 1879. VII. 293. 
905 A képviselık elfogadták a fırendek indítványát. KN. 1879. VIII. 346., KI. 1879. IX. 383. sz. 242., 
KI. 1879. XIII. 403. sz. 11. A fırendek közül Schlauch Lırincz szatmári püspök, gróf Cziráky János 
és báró Mesznil Viktor javasolta. FN. 1880. I. 310-311. A hármas bizottság nem fejtette ki bıvebben a 
véleményét. FI. 1880. IV. 164. sz. 53. 
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tekinteni a gyermekre, mintha eredetileg is törvényes házasságból született 

volna.906  

A külföldi nıtıl született törvénytelen gyermek nem minısült magyar 

állampolgárnak, még akkor sem, ha az apa magyar volt.907 Polner ezért a 

leszármazás kapcsán említette a törvényesítést, hiszen ebben az esetben egy 

magyar állampolgárságú férfinak idegen nıtıl született törvénytelen 

gyermekérıl volt szó, akit olyan helyzetbe hoztak, mintha eredetileg is a 

törvényes házasságból származott volna.908 Ferdinándy szerint a törvényesítés 

tulajdonképpen nem más, mint a „magyar állampolgártól való leszármazásnak 

meghatározott formák mellett való utólagos kétségtelenné tétele.”909 Korbuly 

is hasonlóképpen vélekedett a törvényesítésrıl. Véleménye szerint a 

törvényesítés az állampolgárságnak megszerzését jelentette, amely „minden 

államban, hol legfıképpen a származás elvébıl indulnak ki az állampolgári 

minıség közvetlen megállapítására nézve, általános elismerés és alkalmazásra 

talált.”910 Szladits szerint törvényesítéssel a gyermek a törvényes gyermek 

jogállását nyerte el.911 A törvényes házasságból született gyermekekkel azonos 

jogállással rendelkezetett a törvényesített utód, de csak az utólagos 

házasságkötés idıpontjától.912 

Kmety szerint mindegy, hogy a törvényesítés per subsequens 

matrimonium, vagy per rescriptum principis történt, mert mindkettınek 

ugyanaz volt a hatása.913 Az elızı lehetıség a magyar családjog szabályai 

                                                 
906 KORBULY 1874. 138., KISTELEKI, 1996/97. 50., 23.319/1903. BM hat. FERENCZY, 1930. 158., 
NAGY, 1907. 109. BALOGH, 1901. 77., KISS, 1886. 150., FERDINÁNDY, 1902. 239., HORVÁTH, 1894. 
122., MOLNÁR, 1929. 104., VUTKOVICH, 1904. 178-179. LADIK , 1932. 11., SZITA, 1996. 347., 
RAFFAY, 1906. 444., DOLESCHALL, 1891. passim., MÁRKUS, 1898. 1-56. 
907 EÖTTEVÉNYI, 1911. 62. 
908 POLNER, 1939. 373. 
909 FERDINÁNDY, 1902. 239. 
910 A törvényesítés alatt Korbuly az idegen anyától született gyermek jogi helyzetének rendezését 
értette, feltéve, hogy az apa magyar állampolgársággal rendelkezett. KORBULY, 1874. 221. 
911 SZLADITS, 1941. 1032. Ez egyben az apa községi illetıségének a megszerzését is jelentette. A 
nemesség megszerzésére is ez a rendelkezés vonatkozott. MENYHÁRTH, 1932, 144. 
912 SZLADITS, 1935. 324. Gaár is ugyan ezen a véleményen volt. GAÁR, 1899. 343. A magyar 
állampolgár személyi állapotával kapcsolatos perekben hazai hatóságok csak a magyar bíróságok 
ítéletét ismerték el érvényesnek. SZÁSZY, 1938. 558. 
913 A pápai törvényesítésnek csak egyházjogi hatása volt. KMETY, 1911. 74. Ezt a törvényesítést a 
római szentszék nevében a prímás adhatta meg. WENZEL, 1874. 377-378. Villányi is megemlítette a 
két alapvetı törvényesítés mellett a pápai törvényesítés lehetıségét. VILLÁNYI , 1941. 133. Lásd még: 
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szerinti utólagos házasságkötést jelentette, míg az utóbbi a királyi kegyelem 

útján történı törvényesítést, „midın egy törvénytelen gyermeket természetes 

atyjának elhalálozása után a fejedelmi kegy törvényessé deklarál.”914 A 

törvényesítésnek még volt egy igen jelentıs joghatása a gyermekekre: 

elveszítették eredeti állampolgárságukat.915 A törvénytelen gyermekek az anya 

jogállását követték.916 Szászy szerint a gyermek az apa állampolgárságát 

szerezte meg, míg a törvénytelen az anyáét. 917 

A honosított apa állampolgársága törvényesített gyermekeire nem 

terjedt ki, ha azok már nagykorúak voltak. Ebben az esetben a gyermekek csak 

szabályszerő honosítás útján szerezhették meg a magyar állampolgárságot. S. 

Károly állampolgársági ügyében a belügyminiszter a következıket 

nyilatkozta. A gyermek magyar állampolgárnak minısült az apa, S. Kálmán 

jogán, mert a szülık 1892-ben házasságot kötöttek. Ebben az esetben a 

gyermek jogi helyzetét úgy ítélték meg, mint ha eredetileg is törvényes 

házasságból származott volna.918 Véleményem szerint ez a vérségi elv 

közvetett alkalmazását jelentette.  

A nagykorú gyermekek állampolgárságát az utólagos házasság nem 

befolyásolta. S. József gyermekeit, az 1872-ben született Józsefet, az 1874-ben 

született Engelbertet és a 1876-ban született Adolf Józsefet törvényesítette és a 

belügyminisztertıl kérte magyar állampolgárságuk megállapítását. Nem járt 

sikerrel, mert a törvényesítés idıpontjában gyermekei már nagykorúak voltak. 

Az apa 1902-ben szerzete meg a magyar állampolgárságot honosítás által. A 

gyermekek osztrák állampolgároknak minısültek, amelyet megtartottak annak 

ellenére, hogy apjuk részére utóbb honosítási okiratot állítottak ki. A 

                                                                                                                                          
HK. I. 106., 108. Menyhárth szintén e két fajtáját különböztette meg a törvényesítésnek. MENYHÁRTH, 
1932. 150. 
914 EÖTTEVÉNYI, 1911. 63. Ugyanezen eseteket említette: SZITA, 1996. 347. A törvényesítés fajtáit 
mutatta be Staud is, külön felhívta a figyelmet, hogy a törvényesített gyermeknek milyen magánjogi 
jogai lehettek. STAUD, 1913. 56. Szladits is ugyanezen a törvényesítési formákat ismertette. SZLADITS, 
1935. 324-326. 
915 VUTKOVICH, 1904. 179. 
916 KATONA, 1899. 207. 
917 Abban az estben, ha a férj olyan állam (pl. Brazília, Bolívia, Peru) polgára, ahol az állampolgárság 
megítélésénél a ius soli elve volt az elsıdleges „akkor nem kell az ı hazai jogát alkalmazni, hanem a 
leszármazás törvényessége a gyermek hazai joga szerint bírálható el.” SZÁSZY, 1941. 463. 
918 FERENCZY, 1930. 158. 
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gyermekek ebben az esetben csak rendes honosítás útján szerezhették volna 

meg a magyar állampolgárságot.919 A pontos eljárási rendet a törvény nem 

határozta meg, ezért az utólagos házasság és a királyi törvényesítés is 

ugyanazon hatállyal bírt.920 

 

3. Házasság 

 

A házasság azért bírt nagy jelentısséggel az állampolgársági jogban, mert 

bekövetkezhetett volna hogy a házastársak különbözı állampolgárságúak 

lettek volna.921 A jogszabály a régi közjogban is ismert elvet emelte törvényi 

szintre azáltal, hogy az idegen állampolgárságú nı magyar férfihoz ment 

feleségül, akkor megszerezte a magyar állampolgárságot. Ez megfelelt annak 

az általános felfogásnak, hogy a nı férje jogállását követette. Az érvényes 

házasságkötéssel nem csak a családi állapot, hanem az állampolgárság is 

megváltozott. A házasság automatikus változást jelentett a felek 

állampolgárságában, amely a házasságkötés jogkövetkezménye volt, 

függetlenül a felek vagy a hatóságok akaratától.922 A „férjhezmenetellel” 

lehetett megszerezni az állampolgárságot, ha külföldi honosságú nı magyar 

állampolgárságú személlyel kötött házasságot.923 Ilyen estben az idegen honos 

nı családi állapotában bekövetkezett változás, amely ipso facto maga után 

vonta az állampolgárságának módosulását.924 A házasság útján szerzett 

állampolgárságot nem veszítette el a nı még akkor sem, ha utóbb özvegységre 

                                                 
919 27.899/1904. BM hat. Uo. 158-159. Démusz József honosítási ügye kapcsán is kiderült, hogy 
gyermekeit törvényesítette. MOL K 150. 1880. I. 10. 25938. jksz. 9785. apsz. 
920 FERDINÁNDY, 1902. 239.  
921 Sári János vegyes házasságnak nevezte ezt a helyzetet. SÁRI, 1987. 55. Vutkovich szerint a 
rendelkezés hiányában többes állampolgárság alakulhatott volna ki. VUTKOVICH, 1904. 179. 
922 FERENCZY, 1930. 33. 
923 FERDINÁNDY, 1902. 239. A szerzı említette így a házasságot, mert szerinte ez jobban kifejezte, 
hogy ilyen módon csak nı szerezhetett magyar állampolgárságot, amelyet „magyarosabbnak” vélt. A 
témához: LADIK , 1932. 11., SZITA , 1993. 347., EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., VUTKOVICH, 1904. 179., 
MOLNÁR, 1929. 104., HORVÁTH, 1894. 122., KMETY, 1911. 75., KISS, 1886. 150., BALOGH, 1901. 77., 
RAFFAY, 1906. 379. Borchard ismertette a nık helyzetét az amerikai állampolgársági jogban. Külön 
kitért a honosítási szerzıdések jelentısségére. BORCHARD, 1935. 397-402. Az amerikai 
állampolgárság megszerzésének történetéhez: VARGA, 2005./a 541-557. Willoweit kiemelte a francia 
törvénykönyv szerepét az európai magánjog fejlıdésében. WILLOWEIT, 2001. 238.  
924 FERDINÁNDY, 1902. 239., VUTKOVICH, 1904. 179., TOMCSÁNYI, 1940. 147. 
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jutott vagy elvált.925 Ezért mondta Ferenczy, hogy a férjhezmenetellel szerzett 

állampolgárság állandóbb jellegő volt, mint a házasság, „önálló joggá válik, 

mely elkülönülhet az azt létrehozó házasságtól.”926 Az özvegy nı gyermeke is 

magyar állampolgár maradt. Ez derült ki az 1895. évi belügyminiszteri 

határozatból. C. Mária 1885-ben jutott özvegységre, amelyet követıen 1892-

ben törvénytelen gyermeke született. Az 1879:L. tc. 3. §-a alapján a gyermek 

magyar állampolgár lett, mert az anya állampolgársága nem szőnt meg.927  

Önjogúan lehetett honosítani azt a nıt, akit férjétıl ágytól-asztaltól 

elválasztottak. K. Szidónia, férjezett neve: báró M. Ernıné budapesti lakost 

ágytól és asztaltól elválasztották. Az osztrák állampolgári kötelékbıl 1885-ben 

kilépett és meg akarta szerezni a magyar állampolgárságot. Az ágytól-asztaltól 

való elválasztás alapján nem lehetett megtagadni, hogy valaki községi 

illetıséget szerezzen. A belügyminiszteri határozatból világosan kiderült, hogy 

a miniszter az állampolgársági törvényben említett válás alatt értette az ágytól-

asztaltól való elválasztást (separatio a thoro at mensa) is.928 A külföldi nı 

korábbi házasságából származott gyermekre ez nem vonatkozott.929 

Véleményem szerint ebben az esetben a törvényesítés jelentett volna 

megoldást. Egy másik esetben Tolday Wetter Fernanda grófnıt és férjét, 

Erstenberg Edét ágytól-asztalól elválasztották. A kérelmezı hölgyet 

Ausztriából elbocsátották, amelyet követıen megszerezte a magyar 

állampolgárságot.930 

Katona szerint, ha valaki házasságot akart kötni egy külföldi 

állampolgárral, akkor a magyar jog szabályait kellett figyelembe venni, mert 

                                                 
925 FERENCZY, 1930. 86., TAR, 1941. 25., SZITA, 1993. 347-348. Eöttevényi szerint csak az érvényes 
házasságnak volt ilyen következménye. EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., MOLNÁR, 1929. 104., KMETY, 1911. 
75., BALOGH, 1901. 77. WAGNER, 1930. 173. 
926 Az érvénytelenített házasságnak Berényi Sándor és Tarján Nándor szerint ugyanolyan 
jogkövetkezménye volt, mint ha halál vagy bontás révén szőnt volna meg a két fél között a kapcsolat, 
azzal a feltétellel, hogy a nıt nem találták vétkesnek. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 19. Vö. FERENCZY, 
1930. 33-34. 
927 85.999/1895. BM hat. FERENCZY, 1930. 159-160. 
928 Uo. 159–160. Az ágytól-asztaltól való elválás szabályaihoz: KATONA, 1899. 195., SZÁSZY, 1941. 
454. 
929 VUTKOVICH, 1904. 179., BALOGH, 1901. 77. 
930 Az ügyhöz tartozik, hogy T. József, magyar állampolgár örökbe fogadta a kérelmezı asszonyt. 
MOL K 150. 1880. I. 10. 53758. jksz. 53758. apsz. 
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nem a lakóhely szerinti jogszabály volt a döntı, azaz „kiki saját hazájának 

jogszabálya alá tartozik a házasság érvényessége tekintetében.”931 

Természetesen csak az érvényesen megkötött házasságnak volt ilyen 

jogkövetkezménye, hiszen az érvénytelen (semmis vagy megtámadható) 

házasság a törvény 37. §-a értelmében csupán addig bírt ilyen hatállyal, míg az 

érvénytelenséget jogerıs bírói ítéletben ki nem mondták.932 Dietz Antal és 

Mayer Mária házasságának érvényessége kérdéses volt. Az ügyben elkészült 

egy püspöki jelentés is. A megvizsgált okmányok, az illetékes egyházi 

hatóságok nyilatkozta alapján megállapítást nyert, hogy a házasság az 

egyházjog által elıírt szabályoknak és feltételeknek megfelelıen jött létre.933 

A házassági engedély kikérésének az volt a célja, hogy kiderüljön, hogy 

van-e a házasságkötésnek akadálya. Paul János ügyében a vallás és 

közoktatási miniszter kiállította az okiratot, mert mindent rendben talált.934 

 A törvény szerint nem volt egyértelmő, hogy mi történik akkor, ha 

magyar nı külföldihez ment férjhez, de akár egyedül, vagy férjével együtt 

Magyarországon maradt. A törvényesítés esetében az ország területének az 

elhagyását konkrétan rögzítették a törvény szövegében, ellenben itt nem 

szerepelt ez a szabály, amelybıl azt a következtetést lehet levonni, hogy a 

külföldivel kötött házasság kiköltözés nélkül is megfosztotta a magyar nıt a 

honosságtól. Ez fordítva is igaz volt. A probléma csak akkor merült fel, ha az 

illetı szabadulni kívánt a házassági kötelékbıl. Bontópert ugyanis csak 

ugyanolyan esetekben indíthatott Magyarországon, mint más külföldi 

állampolgár. Érvénytelenségi pert pedig csak abban az esetben, ha a 

házasságát Magyarországon kötötte, és férjét nem követte külföldre. Még 

bonyolultabb volt a helyzet, ha olyan állam polgára lett, ahol nem ismerték a 

házasság felbontását.935 

 A budapesti királyi törvényszék elıtt egy helyi lakos pert indított Don 

Mariano Carlos Theodor di Duran de los Rios báró (volt bécsi spanyol konzul 

                                                 
931 KATONA, 1899. 190. 
932 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 109-111. 
933 MOL K 150. 1889. I. 10. 32614. jksz. 1427. apsz. 
934 MOL K 150. 1880. I. 10. 46546. jksz. 30699. apsz. 
935 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 109-111.  
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helyettes) ellen házasságuk érvénytelenítése miatt. A bíróság az 1894:XXXI. 

tc. 55. §-ára hivatkozva helyt adott a kérelemnek. Az indoklásban a 

következıkre hivatkozott. A férj „személyi tulajdonaiban” (név, születési 

adatok, stb.) megtévesztette a nıt. Az elsıfokú ítéletet az illetékes ítélıtábla 

helybenhagyta. A Kúria azonban a következı végzést hozta. Az 1889:XXXI. 

tc. 116. §-a szerint a magyar bíróság ítélete csak azokra a személyekre 

érvényes, akik magyar állampolgárok voltak. Ezt a felperes nem tudta 

bizonyítani, amelynek következtében a házasság érvénytelenítését célzó 

perben a magyar bíróság nem volt illetékes. Az elsı- és a másodfokon eljáró 

bíróságok lényeges eljárási hibát követtek el, amelynek eredményeképpen a 

Kúria a korábban hozott ítéletet megsemmisítette. 936 

 A házassági törvényünk csak akkor adott lehetıséget a volt magyar 

állampolgárságú nınek sérelmeinek orvoslására a magyar bíróság elıtt, ha 

érvénytelenségi ok állt fenn, a házasságot Magyarországon kötötte és az 

ország területén lakott. Ennek a három feltételnek egyszerre kellett teljesülni, 

amelyek közül, már ha egy hiányzott, nem érvényesíthette keresetét 

hazánkban. Legtöbbször már csak akkor kerültek bíróság elé az ilyen ügyek, 

ha korábban visszahonosították az illetıt. Ez sem volt könnyő feladat, hiszen a 

visszahonosítás elıfeltétele ezen esetben az volt, hogy bontsa fel házasságát. 

Alapvetı feltételnek számított, hogy a feleket ágytól és asztaltól 

elválasszák.937  

Mellékes volt, hogy külföldi férfi vagy nı menekült „a magyar 

tırvények védıszárnya alá, sıt a legegyszerőbb módja a törvény 

kijátszásának, a mikor hitvestársak a komoly szándék minden látszatával 

együttesen keresik a magyar honosságot”.938 A házassági törvény 

megalkotásakor érdemes lett volna a 117. §-át az érvénytelenségi perek 

minden lehetıségére, másfelıl a bontó perek azon eseteire is kiterjeszteni, 

amikor a magyar nı hazánkban kötött házasságot idegen férfival, de férjét nem 

követte külföldre, amely nem ütközött volna a korabeli nemzetközi jog 

                                                 
936 Uo. 111-113.  
937 Uo. 87., PONGRÁCZ, 1938. 33., BRÓDY, 1938. 25., NÉMETHY, 1938. 7-8.  
938 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 114. 
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szabályaiba, és érvényesülhetett volna a Ht. 120. §-a, amely az 

államszerzıdések törvény fölötti hatályát állapította meg. Lehetıvé kellett 

volna tenni, hogy az a magyar nı, aki állampolgárságát házasság által 

veszítette el, legalább honosítás útján lehessen magyar állampolgár. A Ht. 117. 

§-ának második bekezdése szerint, ha a magyar nı nem követte férjét 

külföldre és utóbb idegen állampolgárságot szerzett, a feleség a magyar 

bíróság elıtt kérhette házasságának felbontását. Ezt az elsı állampolgársági 

törvényünk a 26. §-ában tette lehetıvé, miszerint az elbocsátás csak akkor 

terjedt ki az elbocsátott nejére, ha férjével együtt külföldre költözött. A legis 

ratio nem lehetett más, mint a visszahonosítás elısegítése. Ebben az esetben a 

törvény kijátszására nem volt lehetıség, hiszen a nı továbbra is magyar 

állampolgár maradt. Ellentmondásossá tette a helyzetet, hogy a magyar 

állampolgárságú nınek a visszahonosítás elıtt miért kellett elválnia férjétıl, 

mikor az érintett nı maga is kérhette a magyar államból történı elbocsátását, 

ha 24. §-ában leírt feltételek fennálltak.939 

A házassági kötelékben élı nı csak férje jogán szerezhette meg a 

magyar állampolgárságot. Egyedül csak akkor lehetett honosítani a férjezett 

nıt, ha különváltan élt, vagy ha a házasságát a bíróság felbontotta, vagy 

ágytól-asztaltól elválasztották, vagy özvegységre jutott.940 Tovább bonyolította 

a helyzetet, ha a feleség a fentebbi feltételeket nem teljesítette, de még sem 

szerette volna megszerezni a magyar állampolgárságot.  

Rubascsuk Ferenc honosítási ügyében kérdésként jelentkezett, hogy a 

folyamodó miért nem kérte felesége nevének feltüntetését a honosítási 

okiratban? Felmerült annak a lehetısége, hogy a felesége már esetleg nem is 

élt. A somogyi alispáni levél (24649/1889. sz.) szerint a felesége azonban 

életben volt. A folyamodó azért nem csatolta az esketési bizonyítványát a 

kérelméhez, mert neje nem szerette volna magát honosítatni. Ezzel szemben a 

honosítási oklevélben a feleségének a neve is megtalálható.941 

                                                 
939 Uo. 114-115. 
940 3.257/1886. BM hat. FERENCZY, 1930. 159-160. Pertovini Nándorné is özvegy volt, mikor a 
honosítását kérte. MOL K 150. 1886. I. 10. 1264. jksz. 288. apsz. 
941 MOL K 150. 1890. I. 10. 29885. jksz. 7549. apsz. 
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Abban az esetben, ha utólag a házassági életközösség helyreállt, a férj 

honossága kiterjedt a feleségére még akkor is, ha elızıleg ágytól asztaltól 

elváltak.942 W. Alajosné, szül. G. Jozefina esetében kimondták, hogy a 

házassági életközösség visszaállításával magyar állampolgárnak minısült. A 

házasfelek elválasztását egyenértékőnek tartották a házasság felbontásával. A 

törvény 7. §-a alapján a férj állampolgársága nem terjedt ki arra a nıre, akivel 

házasságát felbontották. Az együttélés alatt csak a tényleges életközösséget 

értették. Magyar honos lett az a nı, aki férjével ismét teljes joghatályú 

életközösségre lépett, amelynek visszaállításához pedig elegendı volt, hogy a 

felek a bíróság elıtt bejelentették az életközösség helyreállítását.943  

A gyermek fıszabályként az apa jogán kérhette a honosítást, ha 

törvényes származású volt, az anyja jogán pedig csak akkor, ha az édesanya 

már özvegy volt. Bármelyik szülı kérelmére önállóan is lehetett honosítani, ha 

az apa vagy az anya a gyermek hatóságilag kirendelt gyámja volt. A honosított 

férfi állampolgársága kiterjedt a nejére és atyai hatalom alatt lévı kiskorú 

gyermekeire.944 

 A házasság egy magánjogi aktus volt, amelynek az állam a 

létrehozatalát és felbontását határozhatta. Wagner szerint a házasság 

alapvetıen befolyásolta a nık életét. A feleség állampolgársága szoros 

összefüggésben volt férje honpolgárságával. Elıfordulhatott olyan visszás 

helyzet, amikor egy magyar állampolgárságú nı külföldi, de Magyarországon 

élı férjével együtt lakott és az ország területét nem hagyta el, mégsem 

minısült magyar honpolgárnak. Megtörténhetett, hogy egy idegen 

állampolgárságú nı „férjhezmeneteléig azt sem tudta mi fán terem 

Magyarország, a magyar nyelv s a magyar kultúra”.945  

                                                 
942 Ezt a követezı belügyminiszteri határozatban mondták ki. 3.257/1886. BM hat. FERENCZY, 1930. 
159-160. 
943 Ebbıl a szempontból irreleváns volt, hogy ezt a bejelentést külföldi vagy magyar bíróság elıtt 
tették meg. Uo. 160-162.  
944 HORVÁTH, 1894. 122., VUTKOVICH, 1904. 179. 
945 Ebben az esetben több jogosultsága lett volna, mint annak a nınek, aki eredetileg magyar 
állampolgár volt és magyar neveltetést kapott. WAGNER, 1930. 174. A magyar nyelv ismertének a 
kérdése a honosítási törvényjavaslat vitája közben is felmerült. PN. 1879. november 30. 30. évf. 256. 
sz. 



 248 

 A gyermekek állampolgárságának meghatározása bonyodalmakhoz 

vezetett, amennyiben a házasfelek különbözı állampolgárságúak voltak. 

Wagner szerint ezt a helyzetet a különbözı vallásfelekezetőek házasságából 

származó gyermekek felekezeti hovatartozásának szabályozásához hasonló 

módon meg lehetett volna oldani. Természetesen az is eredményre vezetett 

volna, ha a területiség elvét alkalmazták volna az állampolgárság 

meghatározásánál. Ha elfogadták volna, hogy a feleknek azonos 

állampolgárságúaknak kellett volna lenni, akkor az is megoldás jelentett volna, 

hogy a házasságkötés alkalmával a érintett személyek közös megegyezéssel 

eldöntötték volna, hogy melyik állampolgárságot veszik fel, vagy egyszerően 

a házasságkötés helye lett volna az irányadó.946 

A házasság fennállása alatt a felek megváltoztathatták 

állampolgárságukat. Ebben az estben az új állampolgárságnak megfelelı 

ország szabályai érvényesültek. Ha a házasfelek állampolgárságát nem lehetett 

megállapítani, akkor Szászy szerint analógia alapján a lakóhelyük szerinti 

ország törvényeit kellett alkalmazni.947 Egyetértett Ferenczy azon 

megállapításával, hogy ha a házasságkötést követıen az állampolgárság 

azonos volt, akkor „indokolt a legutolsó közös hazai jogukat legalább is addig 

alkalmazni, amíg az egyik házastárs ezt az állampolgárságot megtartja.948 

A honosítás után a házasság volt az egyik legproblematikusabb esete a 

magyar állampolgárság megszerzésének. A gyakorlat bebizonyította, hogy a 

családfı akarata nem mindig esett egybe a család többi tagjának szándékával. 

A házasság nık állampolgárságát érintette leginkább. 

 

4. Honosítás 

 

Az idegen állampolgárok megszerezhették a magyar állampolgárságot 

honosítási okirattal vagy királyi oklevéllel is, amelynek következtében ık és a 

                                                 
946 Wagner szerint azonban elıfordulhatott, hogy a felek olyan országban kötöttek házasságot, 
amelynek nem állampolgárai. Ezen a problémákat véleménye szerint legsikeresebben csak nemzetközi 
egyezményekben lehetett volna megoldani. WAGNER, 1930. 175. 
947 SZÁSZY, 1941. 448. 
948 Uo. 449. Vö. FERENCZY, 1930. 187. 
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leszármazóik magyar állampolgárok lettek. A honosítási okirattal történı 

állampolgárság-szerzés már 1879 elıtt is ismeretes volt, hiszen a magyar 

királyi belügyminiszter 1867-tıl kezdve állított ki ilyen okiratokat, amelyek az 

1879. évi állampolgársági törvény hatályba lépése után is érvényben 

maradtak.949 

A külföldi, aki sem egyszerő honfiúsítással sem pedig 1867 óta 

kibocsátott honosítási okirattal nem szerzett állampolgárságot, 1880. január 8. 

után már csak honosítással szerezhette meg a honosságot.950 Még akkor sem 

kapott állampolgárságot, ha korábban folyamatosan az ország területén lakott 

és gyakorolta a magyar állampolgárokat megilletı jogokat.  

A magyar alkotmányjog alapvetıen kétféle honosítási módot ismert: az 

egyszerő honosítást és a különleges honosítást.951 A hangsúly mindkét esetben 

a határozott akaratkijelentésen és a megfelelı formához kötött cselekvésen 

alapult. Ezzel szemben a gyakorlat alapján megállapítható, hogy a belügyi 

iratokban elıfordult a hallgatólagos honosítás, amely az állampolgárság 

fenntartását jelentette, amely nem egyezett meg a rendi idıszakból ismert 

hallgatólagos honosítással. 

 

A. Hallgatólagos honosítás 

 

Magyar állampolgároknak kellett tekinteni azokat a személyeket, akik a 

magyar korona területén születtek, vagy akiket mint lelenceket találtak és 

neveltek fel. Honpolgároknak minısültek azok is, akik a törvény 

hatálybalépése elıtt magyar állampolgárságot szereztek. Kiss szerint magyar 

állampolgároknak voltak még, akik a törvény hatálybalépése elıtt legalább öt 

éven keresztül az ország területén éltek, és valamelyik belföldi község 

                                                 
949 FERENCZY, 1930. 35. A hatálybalépés idıpontja: 1880. január 8. 
950Egy osztrák állampolgár a negyvenes esetleg az ötvenes években a magyar állampolgárságot csak 
az ún. egyszerő honosítással szerezhette meg. A visszavándorlás esetén az ilyen módon szerzett jog 
megsemmisült. Alkalmazásban volt az 1814-ben kiadott 10.661. sz. udvari rendelet, amely szerint az 
országban való tíz éves szakadatlan és bebizonyítható tartózkodás révén hallgatólagosan meg lehetett 
szerezni az állampolgárságot. Uo. 153-154., Ugyan ezt mondja ki a 21.941/1886. BM hat. Uo. 155.   
951 Balogh Arthur a honosítás által kiváltott joghatás alapján tett különbséget közöttük, amelynek 
megfelelıen megkülönböztetett kisebb és nagyobb joghatású naturalizációt. BALOGH, 1905. 91-92.  
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adólajstromban szerepeltek. Utóbbi esetben a törvény az eredeti 

állampolgárság fenntartására egy éves határidıt biztosított.952 A törvény ezen 

rendelkezésével megoldotta azt a helyzetet, amely abból a 

jogbizonytalanságból eredt, hogy az állampolgársági jog egységes 

szabályozása hiányzott. Elkerülhetıvé váltak a dualizmust megelızı, jogilag 

zavaros idıszak állampolgársági gyakorlatából eredı jogalkalmazói 

problémák. Pontosan tisztázni lehetett, hogy ki minısült magyar 

állampolgárnak. A törvény e rendelkezése azonban csak átmeneti jellegő volt, 

1881-ben hatályát vesztette. 

Az állampolgárság fenntartását állapította meg a belügyminiszter Grün 

Lajos József ügyében, aki varsói lakos volt. Magyar állampolgárnak 

tekintették nem csak az apát, hanem a kiskorú, Sándor nevő gyermekét is, aki 

magántanulóként Miskolcon szerette volna folytatni gimnáziumi tanulmányait. 

Az állampolgárságuk megállapítása kapcsán megvizsgálták a kérelemhez 

csatolt okiratokat, külön megemlítették, hogy az apa községi illetıséggel is 

rendelkezett.953 

A törvény átmeneti rendelkezése alapján kérte Schmidt Károly Lajos is 

a magyar állampolgárságának megállapítását. A kérelmezı az országban 

tartózkodott 1859-tıl kezdve és szászországi honpolgárságát nem tartotta fenn, 

amelynek következtében saját maga, felesége és gyermekei részére kérte a 

magyar állampolgárság megadását és kijelentette, hogy „szászországi 

honosságomat sem az 1879. évi L. törvényczikk elıtt, sem az után magamnak 

fenn nem tartottam”, amellyel igazoltnak vélte a magyar honpolgárságát, 

hivatkozva a 48. § második bekezdésére.954 

Hasonló módon határozták meg Zikmundokszky Nádor 

állampolgárságát, aki a törvény hatálybalépését megelızıen nyolc éven 

                                                 
952 KISS, 1886. 149. 
953 MOL K 150. 1880. I. 10. 47313. jksz. 33115. apsz. Brjanovics Gyızı szintén kérelmezte, hogy a 
belügyminisztérium állítsa ki az állampolgárságát igazoló bizonyítványt, amelyet a minisztérium a 
csatolt iratok alapján meg is tett. Külön kijelentette, hogy a kérelmezıt a magyar állam kötelékébıl 
nem bocsátották el, amelynek következtében „magyar állampolgársága ezennel hivatalosan 
bizonyíttatik.” MOL K 150. 1880. I. 10. 37254. jksz. 33269. apsz. Stanovszky Nándor is kérte 
állampolgárságának fenntartását. Az 1885. évi 9101. sz. alispáni levél szerint a magyar állampolgári 
kötelékbıl nem kívánt kilépni. MOL K 150. 1885. I. 10. 30890. jksz. 769. apsz. 
954 MOL K 150. 1884. I. 10. 85. jksz. 85. apsz. 
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keresztül Magyarországon tartózkodott. Vasúti hivatalnokként adót fizetett és 

korábbi állampolgárságát nem tartotta fenn a törvényben elıírt egy éven belül, 

amelynek következtében Arad város polgármestere kérte, hogy a 

belügyminiszter ismerje el az érintett személynek, feleségének és 

gyermekeinek hallgatagon szerzett magyar állampolgárságát. A 

jegyzıkönyvvel alátámasztott indokok elegendınek bizonyultak a magyar 

honpolgárság megállapításához.955 

Schöberl József hallgatagon szerzett magyar állampolgárságának 

elismerést kérte, amelynek érdekében elıadta, hogy 1857-tıl kezdve 

folyamatosan az országban tartózkodott és adót fizetett, „kétségtelen, hogy 

miután az 1879 évi L. törv. cz. éltbe lépte elıtt 5 évet meg hallgatólag az 

országban lakott, a magyar állampolgárságot hallgatólag megszerezte.”956 A 

belügyminiszter elismerte a kérelmezı magyar állampolgárságát. 

A törvény jelentıs mértében megkönnyítette az állampolgárság 

tisztázását. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy az emberek ki is 

használták ezt a lehetıséget. Az állampolgársági jog szempontjából azért volt 

igen fontos szerepe az átmeneti jellegő rendelkezésnek, mert segített 

kiküszöbölni a rendi idıszakból fennmaradt jogbizonytalanságot. 

 

B. Egyszerő honosítás 

 

Az országgyőlésen jelentıs vita bontakozott ki a honosítási feltételek körül. 

Teleszky István nyújtott be módosító javaslatot a 8. § 1. pontjához, amely 

                                                 
955 A polgármesteri levél: 17/1888. sz. MOL K 150. 1888. I. 10. 46731. jksz. 1324. apsz. 
956 Ezt Arad város polgármestere javasolta. MOL K 150. 1889. I. 10. 3642. jksz. Alapszám hiányzik. 
Hasonló indokok alapján kérte Zavirka Gusztáv is a magyar állampolgárság megszerzését, amelyet a 
belügyminiszter teljesített.  MOL K 150. 1890. I. 10. 4934. jksz. Alapszám nem található. Lindner 
Károly honosítási ügy: MOL K 150. 1890. I. 10. 60305. jksz. 7247. apsz., MOL K 150. 1890. I. 10. 
30868. jksz. 7427. apsz. Matzner Nándor is az állampolgársági törvény 48. §-ára hivatkozva kérte a 
magyar állampolgárságának megállapítását, amelyet a belügyminiszter teljesített. MOL K 150. 1880. 
I. 10. 46711. jksz. 46711. apsz., Moranki Angelo ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 48686. jksz. 45091. 
apsz. Malek József magyar állampolgárnak minısült annak ellenére, hogy romániai honpolgárnak 
tartotta magát, mert Temes megyében született. MOL K 150. 1880. I. 10. 42833. jksz. 42833. apsz. 
Elıfordult az is, hogy az idegen állampolgárság fenntartását jelentették be. Mihálovics Helia a török 
állampolgárságának fenntartását kérte. MOL K 150. 1880. I. 10. 45681. jksz. 44816. apsz. Konstantin 
Mioo(?) a görög állampolgárságának fenntartása ügyében intézkedett.  MOL K 150. 1880. I. 10. 
41301. jksz. 40223. apsz. 
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szerint a „jogcselekvési képességgel” szavak helyett érdemesebb lenne a 

„cselekvési képesség” kifejezést használni. Javasolta továbbá, hogy a „saját 

hazája törvényei szerint” megfogalmazást ki kellene hagyni, mert a cselekvési 

képességet értelemszerően saját hazája törvényei szerint kell megítélni vagy 

kivételesen állandó lakóhelyének jogszabályai szerint. Végezetül pedig 

módosítani szerette volna a következı mondatrészt: „ha ennek hiányát 

atyjának, vagy gyámjának beleegyezése pótolja,” a következıkre „ha ennek 

hiányát törvényes képviselıjének beleegyezése pótolja.”957 A képviselı ezáltal 

egy generikus kifejezést szeretett volna használni, amelynek következtében a 

módosított szöveg a következı lett volna: „cselekvési képességgel bir, vagy ha 

ennek hiányát törvényes képviselıjének beleegyezése pótolja.”958 

Ezt követıen Scitovszky János kért szót a cselekvıképességgel 

kapcsolatban, amelyet nem tartott elég „correctnek,” mert szerinte sokkal 

helyesebb lenne a „rendelkezési képesség” kifejezés használata.959 Ezt az 

indítványt Teleszky István is támogatta. 

Csanády Sándor indítványozta, hogy a „község által kilátásba 

helyeztetik” fordulat helyett a következı szerepeljen: „a község által 

megígértetett.”960 Ezt jogilag pontosabbnak és a magyar nyelvtani 

szabályoknak megfelelıbbnek vélte. A képviselık támogatták Csanády 

második pontra vonatkozó módosító javaslatát. Ezen érvek felsorakoztatása 

mellett az ötödik pontra Irányi Dániel indítványozta, hogy a megélhetéshez 

szükséges keresetforrás alatt ne csak valamilyen szakmát, hanem a kétkezi 

munkát is értsék. Eredetileg ez a szakasz a következıket tartalmazta. Az 

állampolgársági kötelékbe csak azt a személyt lehetne felvenni, aki 

rendelkezett akkora vagyonnal, vagy keresettel, amelybıl magát és családját el 

tudja tartani. Szerinte pont az Alföldön lett volna szükség olyan munkás 

kezekre, akik dolgozni akarnak, így ıket nem szabad kizárni a magyar 

                                                 
957 KN. 1879. VII. 317., PN. 1879. október 31. 30. évf. 262. sz., E. 1879. október 31. 11. évf. 523. sz., 
E. 1879. november 1. 11. évf. 524. sz. 
958 KN. 1879. VII. 317. 
959 A képviselı különösen a jogi hatállyal bíró cselekmények esetében tartotta ezt fontosnak. KN. 
1879. VII. 318. Teleszky István hozzászólása: KN. 1879. VII. 318. 
960 KN. 1879. VII. 317. 
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honosság megszerzésébıl. A kormány részérıl Tisza Kálmán reflektált a 

javaslatra. Kijelentette, hogy a munkaképességnek és a munkakedvnek ezen 

párosulását támogatni kell, hiszen ez a megélhetés legbiztosabb alapját képezi. 

Péchy Jenı Csanády Sándor indítványával kapcsolatban megjegyezte, hogy 

szerinte a „megígértetett” sem szabatosabb, mint a „kilátásba helyezett” 

kifejezés.961  

Madarász József ezzel nem értett egyet, mert szerinte ez egy 

germanizmus, mire Péchy Jenı kijelentette, hogy lehet hogy az, de mégis 

helyes. Végeredményként a képviselık elfogadták Teleszky javaslatát.962 

Az egyszerő honosításhoz a következı feltételeknek kellett teljesülniük. 

A kérelmezınek rendelkezési képességgel kellett bírnia, vagy ennek 

hiányában ki kellett kérnie törvényes képviselıjének a beleegyezését. A 

belügyminiszteri anyagokból kiderült, hogy I. Ernı honosítási ügyében tett 

polgármesteri felterjesztésben is a „rendelkezési képesség” kifejés található 

meg.963 Ugyanezt a fogalmat használta Rubascsuk Ferenc is honosítási 

kérelmében.964 

A kérelmezınek egy hazai közösség kötelékébe kellett tartoznia vagy 

legalább az eljárást el kellett indítania. A községeket nem lehetett arra 

kényszeríteni, hogy a honosítás esetére a községi kötelékbe való felvételt 

kilátásba helyezzék.965 A honosítás közjogi intézkedésen alapult. Olyan állami 

„jogügylet” volt, amelyet az illetékes hatóság nyilatkozatán alapult és az 

idegen magyar állami kötelékbe való felvételét tanúsította.966 Megszakítás 

nélkül, öt éven keresztül a magyar állam területén kellett élni,967 kifogástalan 

                                                 
961 Egyébként a képviselı javaslatának többi részével egyet értett. KN. 1879. VII. 318. 
962 KN. 1879. VII. 318-319. 
963 MOL K 150. 1880. I. 10. 20945. jksz. 20945. apsz. 
964 MOL K 150. 1890. I. 10. 49358. jksz. 7549. apsz. Szintén a rendelkezési képesség található meg a 
következı esetekben. Winterholler Károly ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 20159. jksz. 3186. apsz. 
Báró Bees Karolina ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 4237. jksz. 1002. apsz. 
965 115.702/1904. BM hat. FERENCZY, 1930. 167. A honosítás és a községi illetıség viszonyát rendezi 
továbbá a 8.497/1905. BM hat. is. Uo. 167-168.  
966 Ez bizonyos feltételek teljesítése mellett volt lehetséges. VUTKOVICH, 1904. 179-180. 
967 A honosítási kérelmekben pontosan meg kellet határozni, hogy a folyamodó hány éve lakott 
Magyarországon. Alexandrovitz Arnold ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 10924. jksz. 273. apsz. Kaján 
József ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 89203. jksz. 2487. apsz. Weiss József ügye: MOL K 150. 1885. 
I. 10. 35660. jksz. 1784. apsz.    
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magaviseletőnek kellett lennie.968 Ezen túl olyan keresettel vagy vagyonnal 

kellett rendelkeznie, amelybıl magát és családját el tudta tartani, és az adózók 

lajstromában legalább öt év óta szerepelt.969 A törvény azonban nem írt elı 

olyan feltételt a magyar állampolgárság megszerzéséhez, amely alapján az 

illetı személy érzelemi kapcsolódását vizsgálta volna, hogy a „magyar 

államnak ne csak anyagilag és testileg, hanem erkölcsileg és szellemileg is 

tagja legyen”.970 A törvény nem kívánta meg a testi és a szellemi 

vizsgálatot.971 Az állampolgársági gyakorlat bebizonyította, hogy a 

honpolgárság megadásához a születési anyakönyvi kivonatokat is bekérték. Ez 

derült ki Jankiewitz Antal honosítási ügye kapcsán.972 A gyakorlat alapján 

megállapítható, hogy a honosításhoz megkívánták az elbocsátást, amelyet csak 

akkor kellett a honosítandónak teljesítenie, ha hazája ismerte ezt a 

jogintézményt.973 

A törvény végrehajtási utasításából kiderült, hogy a törvényhatóság 

elsı számú tisztviselıjéhez benyújtott kérelmeket meg kellett vizsgálni, hogy a 

törvényben elıírt kellékeknek megfelelt-e. Indokolással ellátott nyilatkozattal 

kellett felterjeszteni a belügyminiszterhez.  

                                                 
968 Ezt általában erkölcsi bizonyítvánnyal igazolták a kérelmezık. Fallenbüch Károly ügye: MOL K 
150. 1890. I. 10. 45764. jksz. 2374. apsz. 
969 KORBULY, 1874. 139., Az 584/1880. BM rend. FERENCZY, 1930. 163. A törvény teljes szövege 
megtalálható és utalás a végrehajtási rendeletre: MESZLÉNYI, 1928. 256-267. A honosításhoz az 
osztrák 1811. évi polgári törvénykönyv szerint a következı feltételei voltak: rendelkezési képessége, 
büntetlen elıélet, keresıképesség és községi illetıség. A honosítás a tartományi hatóságok ügykörébe 
tartozott és csak vitás esetekben avatkozott be a belügyminiszter. A honosításról okiratot állítottak ki 
és esküt kellett tennie az illetı személynek. A kiskorúaknak nem kellett, vagy nagykorúságuk idejére 
halasztották el az eskü letételét. EÖTTEVÉNYI, 1913. 47., BALOGH, 1901. 77., KISS, 1886. 150., 
KMETY, 1911. 76., FERDINÁNDY, 1902. 240-241., HORVÁTH, 1894. 122., MOLNÁR, 1929. 104., 
VUTKOVICH, 1904. 180., EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., SZITA, 1993. 348., TOMCSÁNYI, 1940. 147. 
970 Megjelenik ilyen irányú szabályozás az Amerikai Egyesült Államok állampolgársági jogában is, 
amely nem egyszer problémát okozott a honosítás alkalmával. GÖNCZI, 2000. 46-51. 
971 Az elmebeteget csak akkor lehetett honosítani, ha nem volt esküdtképtelen. FERENCZY, 1930. 164-
165. 
972 MOL K 150. 1889. I. 10. 1671. jksz. 1671. apsz. 
973 Ausztria esetében ez elengedhetetlen feltétel volt. Romániából érkezı személyek nem tudtak ilyen 
elbocsátási okiratot felmutatni, amelyet az is alátámaszt, hogy a honosítási iratokban nem lehetett erre 
utalást találni. A következı esetekben csatolták az elbocsátási oklevelet a honosítási kérelmekhez. 
Bilinszky Sótér ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 43771. jksz. 13961. apsz. Kurucz Ferencz ügye: MOL 
K 150. 1883. I. 10. 28333. jksz. 971. apsz. Baj Ferenc ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 18314. jksz. 
1540. apsz. Fischer Jakab ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 29205. jksz. 2465. apsz. Árnort János ügye: 
MOL K 150. 1888. I. 10. 1885. jksz. 1885. apsz. Klein Ferencz ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 4287. 
jksz. 4287. apsz. Egerwarth János ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 8306. jksz. 2373. apsz. Freisz 
Mátyás ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 9406. jksz. 2897. apsz. 
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A törvényes képviselı hozzájárulása alatt értették az apa, a gyám vagy 

a gondnok nyilatkozatát. A községi illetıségi felvételt vagy kilátásba helyezést 

bizonyítvánnyal kellett igazolni, amelyet a kis- és nagyközségekben a járási 

szolgabíró, míg a rendezett tanácsú városokban a polgármester írt alá. A 

községi felvételi igérvény kiadása a község vagy a város autonóm jogába 

tartozott.974  

Hitelesíteni kellett minden bizonyítványt (pl. erkölcsi). Az 

ingatlanvagyont telekkönyvi kivonattal, ingót hatósági bizonyítvánnyal vagy 

közjegyzıi tanúsítvánnyal, a keresetet apai, gyámi, gondnoki vagy gazdai 

hatalom alatt nem álló személyeknél hatósági bizonyítvánnyal, gazdai hatalom 

alatt álló személyeknél a szolgálatadó által kiállított bizonyítvánnyal kellett 

igazolni. Utóbbi esetben a hatóság hitelesítését kérni kellett. Az adózást is 

bizonyítani kellett községi elöljárósági okirattal, amelyet az illetékes királyi 

adóhivatal állított ki. A kérelemhez csatolni kellett az elbocsátási okiratot.975 A 

végrehajtási utasítás szerint a belügyminiszterhez fel kellett terjeszteni az 

esketési bizonyítványt, a gyermekek keresztleveleit és a születési anyakönyvi 

kivonatokat.976 

Ehrenhaft Samu honosítási kérelmében elıadta, hogy elbocsátási 

oklevéllel rendelkezett, megfizette az adót tíz éven keresztül, erkölcsös 

magaviselető volt, községi illetıséggel rendelkezett és meg is házasodott, 

hiszen feleségül vette Kohn Hettyt. Ebben az esetben az alispán nevében eljáró 

fıjegyzı minden rendben talált, és felterjesztette a kérelmet a 

belügyminiszternek.977 Egy másik belügyminiszteri anyagból kiderült, hogy 

melyek voltak azok a honosítási kellékek, amelyeket a kérelmezınek igazolnia 

                                                 
974 KUN, 1908. 174-175. A 44.967/920. BM körrendeletben foglaltak szerint gyakorolhatta. 
Figyelembe kellett venniük a nemzeti szempontokat is. FERENCZY, 1930. 61. A felvételi igérvényeket 
a honosítási kérelmekben pontosan rögzítették. Sója Gyula ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 10456. 
jksz. 10456. apsz. Eigl Károly ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 1847. jksz. 1847. apsz. Ehrenhaft 
Sámuel ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 5197. jksz. 208. apsz. Koblicz Antal: MOL K 150. 1888. I. 10. 
45237. jksz. 1906. apsz. Dworschak Ferenc ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 1637. jksz. 1637. apsz. 
Kovrnal József ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 20445. jksz. 2619. apsz. 
975 584/1880. BM rend. 1. pont. FERENCZY, 1930. 163-164. 
976 584/1880. BM rend. 2. pont. Uo. 171. A honosítási kérelmekben pontosan feltüntették a törvény 
által megkívánt kellékeket. MOL K 150. 1885. I. 10. 26595. jksz. 2470. apsz. 
977 A kérelmezı az állampolgári esküt 1882. január 23-án tette A 810/1882. sz. Sopron vármegyei 
alispáni levél. MOL K 150. 1882. I. 10. 208. jksz. 208. apsz. 
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kellett. Rapalszky Gyula honosítási kérelmét felterjesztı alispáni levélben 

szerepelt, hogy az illetı rendelkezett községi felvételi igérvénnyel. A 

helybelakást igazoltnak vélték az által, hogy a Rapalszky 1869 és1880 között 

belföldön tartózkodott. Magaviselete ellen nem lehetett kifogást emelni. 

Elegendı keresete volt, hogy magát fenn tudja tartani és a közterhekhez is 

hozzájárult, amelyet az illetékes adóhivatali bizonyítvánnyal igazolt. Az 

alispán szerint a kérelmezı mindenben eleget tett az 1879:L. tc. 6. és 8. §§-

aiban felállított feltételeknek.978 

Ziganek Ferencz honosítási kérelmében elıadta, hogy Magyarországon 

telepedett le miután 1870-ben az észak-keleti vasútnál munkát kapott. A 

kérelemhez csatolta a házassági bizonyítványát és gyermeke keresztlevelét. 

Igazolta, hogy 1870-tıl kezdve folyamatosan a vasútnál dolgozott, mint 

kocsismester évi 600 ft-ért, amelynek következtében adót fizetett. Községi 

illetıségével kapcsolatban mellékelte azt a hatósági bizonyítványt, amely 

tanúsította, hogy az illetıség megszerzését kilátásba helyezték. Csatolta azt a 

bizonyítványt is, amely szerint erkölcsös magaviselető volt. A belügyminiszter 

a rendelkezésre álló adatok alapján kiállította a honosítási okiratot.979 

A fenti feltételek szerint a kérvényezınek cselekvıképesnek kellett 

lennie, mert ellenkezı esetben a törvényes képviselıje (a gyámja vagy a 

gondnoka) járt el érdekében. Önállóan csak cselekvıképes, nagykorú személy 

kérhette a honosítását. Özvegy Dr. F. Arnoldné visszahonosítási ügyében 

kimondták, hogy az elmebetegeket honosítani lehet, ha nem volt esküképtelen. 

A törvény az állampolgársági eskü letételéhez azonban nem kívánta meg 

rendelkezési képességet, sem pedig a törvényes képviselı nyilatkozatát. Az 

esküt személyesen kellett letenni. Az elmebetegek világos pillanatukban 

(lucidum intervallum) gondnokuk beleegyezésével kérhették a honosítást. Az 

ilyen pillanataikban az állampolgársági eskü letételére alkalmasak voltak.980 

                                                 
978 Az alispáni levél: 6358/1880. sz. MOL K 150. 1880. I. 10. 53799. jksz. 19322. apsz. 
979 MOL K 150. 1888. I. 10. 71297. jksz. Alapszám nem volt feltüntetve a honosítási okiraton. 
980 Az elmebetegeket általában nem tekintették esküképtelennek. A bőnvádi perrendtartás 221. §-a is 
ezt támasztotta alá. FERENCZY, 1930. 164-165. 
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A családfı honosítása csak a kiskorú gyermekekre terjedt ki.981 

Freimann Fraugott állampolgársági ügye kapcsán kiderült, hogy a 

kérelmezınek három nagykorú gyermeke volt, kiknek honosítását külön 

kellett kérni. Paulina, Anna és Ede esetében a belügyminiszter külön állította 

ki a honosítási oklevelet, akik az állampolgári esküt 1888. július 3-án tették 

le.982 

Ráder Flóris honosítási ügyében kiderült, hogy az apát az osztrák 

hatóságok elbocsátották, de 1868-ban Karcagon született fiát (Ráder Kálmánt) 

már nem. A gyermek a kérelem beadásakor osztrák állampolgárnak minısült. 

A belügyi anyagokból kiderül, hogy gyakran szándékosan akadályozták az 

elbocsátást. A kiskorú gyermekek apjuk állampolgárságát követték, ami azt 

jelentette, hogy külön elbocsátási engedélyre nem is lett volna szükség. A 

gyermek esetében megemlítették, hogy a véderı közössége folytán a 

hadkötelezettségben álló személy esetén külön elbocsátásra nem volt szükség, 

mert ezt a kötelezettségét Magyarországon is teljesíteni tudta. Ezen a területen 

a két ország között a viszonosság elve érvényesült. A belügyminiszter alaki 

okok miatt utasította el a kérelmet. A cs. és kir. honvédelmi miniszter 1882-

ben kiadott körrendelete szerint az érintett személyt csak akkor lehetett volna 

                                                 
981 A honosítási okiratokban a kiskorú gyermekek és feleség nevét is fel kellet tüntetni. Schwarßbach 
József ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 1848. jksz. 1848. apsz. Kaller Mátyás ügye: MOL K 150. 1884. 
I. 10. 1794. jksz. 1794. apsz. Karaffa Nándor ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 12966. jksz. 3789. apsz. 
Hach József ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 5317. jksz. 750. apsz. Wagner Lajos ügye: MOL K 150. 
1883. I. 10. 6683. jksz. 3450. apsz. Bugnovini Pál ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 4846. jksz. 2631. 
apsz. Braunervetter Gyızı Frigyes ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 22694. jksz. 21042. apsz. Bichler 
Gyula ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 3730. jksz. 3730. apsz. Mateljan Miklós: MOL K 150. 1889. I. 
10. 1993. jksz. 1993. apsz. Wiedorn Adolf Nándor: MOL K 150. 1890. I. 10. 57599. jksz. 3152. apsz. 
Panhars Károly ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 2820. jksz. 2820. apsz. Ganger Károly ügye: MOL K 
150. 1887. I. 10. 1757. jksz. 1752. apsz. Voelker Frigyes ügye: MOL K 150. 1881. I. 10. 39831. jksz. 
3577. apsz. Davidsohn Lajos ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 25438. jksz. 3700. apsz. Merker 
Hermann ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 84852. jksz. 84852. apsz. Hanke Hermann ügye: MOL K 
150. 1885. I. 10. 789. jksz. 789. apsz. Mladek József ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 12227. jksz. 
2644. apsz. 
982 Freimann Ede ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 46860. jksz. 1902. apsz., MOL K 150. 1888. I. 10. 
19935. jksz. 1902. apsz. Freimann Paulina ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 46858. jksz. 1902. apsz., 
MOL K 150. 1888. I. 10. 19937. jksz. 1902. apsz. Freimann Anna ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 
46859. jksz. 1902. apsz., MOL K 150. 1888. I. 10. 19936. jksz. 1902. apsz. Carporio Hiláriusz 
honosítása kiterjedt a kiskorú gyermekeire. MOL K 150. 1890. I. 10. 5163. jksz. 5163. apsz. 
Honosítási esküjét letette. MOL K 150. 1890. I. 10. 20117. jksz. 5160. apsz. 
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az osztrák állami kötelékbıl elbocsátani, ha azt a szülık külön-külön kérték 

volna.983  

A belföldi helybelakáshoz megkívánt öt évnek maradéktalanul el kellett 

telnie. Az állampolgársági törvény megkívánta, hogy honosításért folyamodó 

legalább öt éve szerepeljen az adózók lajstromában. Az 1881. évi 

pénzügyminiszteri rendeletbıl kiderült, hogy elıfordult, hogy a királyi 

adóhivatal kiállította az igazolást az ötévi adózásról abban az esetben is, ha 

még az elıbb említett idı nem telt el, ha a hiányzott idıszakra elıre megfizette 

az adót. Ezért a minisztérium utasította az adóhivatalokat, hogy az 

állampolgársági törvény értelmében csak a ténylegesen letelt öt év után 

állítsanak ki igazolásokat, pontosan feltüntetve, hogy az idegen 

állampolgárságú személy mely idıponttól kezdve szerepelt az adófizetık 

lajstromában.984 Schoon Adolf állampolgársági ügyében az ötéves adófizetést 

adóhivatali kimutatással igazolták.985 

A nı adóösszege a férje, az apa adózása a gyermek adófizetésébe 

számított be. A. Anna grófnı A. Demeter gróf felesége, orosz alattvaló kérte 

19 éves kiskorú fiának, Sergiusnak honosítását. Egy másik esetben egy porosz 

származású báró kérte a 18 éves Ferenc, a 16 éves Vince és a 14 éves József 

nevő gyermekei honosítását. A minisztertanács a következı álláspontra 

helyezkedett. A kérelmezı mindkét esetben, több mint öt éve élt 

Magyarországon és adót fizetett, a gyermekek magyar községi illetıséggel és 

                                                 
983 MOL K 150. 1890. I. 10. 6561. jksz. Alapszám nem volt feltüntetve. 
984 44.130/1881. PM rend. FERENCZY, 1930. 168-169. Pecher Henrik ügyében kimutatható, hogy a 
honosításhoz szükséges kellékeket a Hunyad vármegye alispánjának nevében a fıjegyzı 
felterjesztette. Az adózásával kapcsolatos iratok felküldését a 26/1889. sz. alispáni levél tanúsította. 
MOL K 150. 1889. I. 10. 2033. jksz. Alapszám hiányzik. Adler Adolf honosítási ügyében is 
felsorolták a magyar állampolgárság megszerzéséhez benyújtott bizonyítványokat. MOL K 150. 1888. 
I. 10. 788. jksz. 788. apsz. 
985 MOL K 150. 1884. I. 10. 8901. jksz. 1918. apsz. Az adóhivatali kimutatás kiegészítését kérte a 
belügyminisztérium gróf Lavux de Verecourt Viktortól. MOL K 150. 1883. I. 10. 44773. jksz. 997. 
apsz. Nem minden állampolgársági kérvényt nyújtottak be hiánytalanul, amelynek következtében 
pótlásra szólították fel az érintett személyt. Groszmann Vilmos honosítási ügyében pótlólag küldte 
meg gyermekei keresztlevelét és az anyakönyvi kivonatokat. Az állampolgársági eskü letételét 
követıen terjesztették fel a késve befizetett 1 ft 50 kr bélyegilletéket. MOL K 150. 1889. I. 10. 9064. 
jksz. 3733. apsz. Szintén hiányzott Poray Kuczewszky György Ignácz három gyermekének 
keresztlevele. MOL K 150. 1880. I. 10. 36683. jksz. 31747. apsz. Schoul Mátyás honosítása esetében 
is elenırizni kellett gyermekeinek adatait. MOL K 150. 1887. I. 10. 8628. jksz. 2008. apsz. A 
bélyegilleték utólagos befizetéséhez: Prorsch János ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 44749. jksz. 954. 
apsz. König Lajos ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 2498. jksz. 2498. apsz. 
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elbocsátási okirattal rendelkeztek, de a szülık idegen állampolgárságukat fenn 

szerették volna tartani. Kérdésként merült fel, hogy a kiskorú gyermekek 

tehetnek-e esküt és eleget tudnak-e tenni az állampolgársági törvény 5-6. és 9. 

§§-aiban foglalt feltételeknek? A kérdés elsı részére a választ egy kánonjogi 

analógiával oldották meg, amely szerint a 14 éves fiúgyermek és a 12 éves 

leánygyermek már tehetett honpolgári esküt. A törvényben elıírt feltételeket 

teljesítették, hiszen több mint öt éve Magyarországon tartózkodtak és a 

közterhekhez is hozzájárultak. Az országban élı és adózó szülık folyamodtak 

a honosítás megadásáért, amelynek következtében az állampolgárságot 

megszerezhetınek nyilvánították, de egy nyilatkozatot kértek a szülıktıl, 

amelyben garantálták, hogy gyermekeik eltartásáról és megélhetésükrıl 

gondoskodni fognak.986 Nem feltétlenül hiúsult meg a honosítás, ha az illetı 

személynek adóhátraléka volt. 

Klingensteini Hutten Mór állampolgársági ügye kapcsán vetıdött fel a 

virilizmus kérdése. Kérelmében elıadta, hogy az elsı állampolgársági törvény 

hatálybalépését megelızıen már öt éve Baranyában lakott és hozzájárult a 

közterhekhez. A legtöbb adót fizetık névsorába való felvétele nem 

bizonyította az állampolgárságot, mert csak az 1879:L. tc. 48. §-át lehetett 

figyelembe venni. A községi adófizetés és állandó helybelakás alapján 

állampolgári jogokat gyakorolhatott, de a honosságot csak kifejezett felvétel 

révén szerezhette volna meg, „mert idegen állampolgár által a magyar 

állampolgárság csak honosítás utján a honpolgári eskü letétele mellett 

szerezhetı meg.”987 Hutten Mór nem fogadta el ezt az álláspontot, mert 

szerinte az 1870:XLII. tc. 12. §-a kimondta, hogy a törvényhatósági bizottság 

fele részét a legtöbb adót fizetı, nagykorú honpolgárok alkotják, akik 

országgyőlési képviselıválasztásra jogosultak. A kérelembıl az is kiderült, 

hogy Hutten részt vett a képviselıválasztáson, amelyet a megyei irattárban 

megtalálható választási névjegyzékkel igazolt. Külön hivatkozott az 1848:V. 

tc. rendelkezéseit módosító 1874:XXXIII. törvénycikkre. Az érvelése 

                                                 
986 FERENCZY, 1930. 165-167. 
987 MOL K 150. 1883. I. 10. 64024. jksz. 1946. apsz. 
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helytállónak bizonyult, amelyet az alispáni levél is alátámasztott.988 Ezzel 

szemben Grossmugg József esetében az aradi polgármester kijelentette, hogy 

nem lehetett megállapítani a politikai jogok gyakorlásában való részvételt, 

mert a neve nem szerepelt a választási névjegyzékben 1860 és 1878 között.989 

Egy másik honosítási ügyben a következı adatokat tüntették fel. Polletz 

Ferencz fıhadnagy honosítási kérelmébıl kiderült, hogy az apa Polletz 

Wentzel Prágában született 1850-ben. A 34. ezred parancsnokaként Kassára 

került és családja is oda költözött. A fia, Ferencz Olmützben született és a 

bécsújhelyi katolikus akadémiában tanult. 1874-ben sorozták be a 

katonasághoz, amelyet követıen Magyarországon tartózkodott. Az apa 

esetében valószínősíteni lehetett, hogy osztrák állampolgár volt. Az osztrák 

hatóságok csak azért nem ismerték el állampolgárságát, mert átköltözött 

Magyarországra. Kassa város levelébıl kiderült, hogy az illetıség 

megszerzését kilátásba helyezték és a törvény szerint elıírt honosítási 

feltételeket teljesítette. A katonai anyakönyvi kivonat szerint a nagykorú, 

nıtlen kérelmezı cselekvıképességgel rendelkezett és 1874- tıl kezdve 

belföldön tartózkodott. Adót nem fizetett, mert szolgálatban lévı katona volt, 

amelynek következtében az adólajstromban sem szerepelt.990 

Az állampolgárságról gyakran csak alapos mérlegelés után döntöttek. 

Joris Gazaroek Henrik, gyapotgyáros 1883-ban kérte a magyar állampolgárság 

megadását. Kérelmében elıadta, hogy 1847-ben született, amelynek 

következtében önjogú és nıtlen volt. A honosításhoz szükséges elbocsátási 

oklevéllel rendelkezett, amelyet az osztrák hatóságok állítottak ki. Illetıség 

megszerzését kilátásba helyezték. A probléma a határozott idejő 

                                                 
988 Az alispáni levél: 23117/1883. sz. MOL K 150. 1883. I. 10. 64024. jksz. 1946. apsz. A 
köztörvényhatóságok rendezéséhez és a virilizmushoz válogatott irodalom: GRATZ, 1934. 93., 
SARLÓS, 1981. 296-297., RUSZOLY, 1999. 8., SÁPI, 1962. 221-243., RUSZOLY, 1984. 13., MIRU, 1999. 
168-198., IRINYI, 2002. 38., MEZNERICS − TORDAY,1937. 59., HORVÁTH, 1971. 339. IRINYI, 1997. 
287., STIPTA, 1992. 489., Uı. 1995, 166. KOZÁRI, 2005. 207., BLAZOVICH , 2005. 150., VÖRÖS, 1979. 
7-9., GERGELY, 2002. 450., RUSZOLY, 2004. 11., Uı. 1993. 77., KAJTÁR, 1992. 70-73., GYÁNI , 2005. 
278-291. 
989 MOL K 150. 1884. I. 10. 5749. jksz. 2210. apsz. Thurn-Taxis Egon herceg honosítási ügye 
kapcsán is kiderült, hogy a kérelmezı részt vett a helyi politika irányításában, és az országgyőlési 
választások alkalmával képviselıjelöltnek akarták felkérni. MOL K 150. 1885. I. 10. 19178. jksz. 
1609. apsz 
990 A polgármester 81. sz. alatt 1884. február 25-én terjesztette fel kérelmét. MOL K 150. 1884. I. 10. 
3100. jksz. 3100. apsz. 
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magyarországi helybelakás esetén jelentkezett. A kérelmezı bevallása szerint 

még nem élt öt éve Magyarországon. Egy pozsonyi lakos örökbe fogadta, 

akinek neve már több mint öt éve szerepelt az adózók között. A 

belügyminiszteri anyagokból kiderült, hogy a kérelmezı csak néhány napot 

töltött az országban. Azt sem lehetett figyelembe venni, hogy az 

állampolgársági törvény hatályba lépését megelızıen a közterhekhez 

hozzájárult, mert hazájába visszatért, így nem lehetett magyar állampolgárnak 

tekinteni. Joris G. Henrik az elutasító határozat ellenére az 1879:L. tc. 48. § 

alapján kérte a magyar állampolgársága elismerését, amelyet azzal indokolt, 

hogy a törvény hatálybalépését megelızıen öt éven keresztül Magyarországon 

tartózkodott és a közterhekhez hozzájárult. Kérelmezı nem igazolta, hogy az 

adózok lajstromában szerepelt volna a neve. Ebben az esetben még az sem 

számított, hogy az egy éves átmeneti idıszakban az eredeti állampolgárságát 

nem tartotta fenn. A belügyminiszter a felhozott érvek ellenére 1884-ben 

kiállította a honosítási okiratot számára.991 

A honosítási anyagokban pontosan megvizsgálható, hogy a 

kérelmezınek voltak-e kiskorú gyermekei, akikre kiterjedt az állampolgárság 

megszerzése. Cefarin Gáspár állampolgárságának megállapítása ügyében 

kiállított jegyzıkönyvben kifejezetten feltüntették a kiskorú gyermekének 

(Károlynak) nevét.992 

Egy másik honosítási ügy kapcsán kiderült, hogy Garfunkel Ábrahám 

fia, aki 1864-ben született, az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem 

benyújtásának idıpontjában kiskorú volt, de a honosítási okirat kiállításának 

idıpontjában már betöltötte a 24. életévét, amelynek következtében 

nagykorúnak minısült. A gyermek nem szerette volna megszerezni a magyar 

állampolgárságot, ezért a miniszter törölte a honosítottak sorából. Abban az 

esetben, ha nem töltötte volna be a 24. életévét, az apa honosítása 

automatikusan kiterjedt volna a kiskorú gyermekére.993 

                                                 
991 MOL K 150. 1884. I. 10. 64982. jksz. 3449. apsz. 
992 MOL K 150. 1880. I. 10. 27024. jksz. 27024. apsz. 
993 MOL K 150. 1889. I. 10. 2709. jksz. 3146. apsz. 
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A kérelmekben pontosan fel kellett tüntetni a honosítandó személy 

vagy személyek neveit. Ez csak akkor okozott problémát, ha a kérelmezı 

személyazonosságát teljes bizonyossággal nem lehetett megállapítani, vagy az 

érintett idıközben nevet változtatott. Rosenfeld Izrael Mayer esetében a 

honvédelmi miniszteri átiratból kiderült, hogy a kérelmezı magát Charles 

Rosenfield-nek hívta, amely annak volt a következménye, hogy nevét 

megváltoztatta miután kivándorlot az Amerikai Egyesült Államokba.994 

Elıfordult, hogy a kérelmezı vezetéknevét eltérı módon tüntették fel 

az iratokban. Artbauer Jenı nevét az 1887. évi honosítási anyagokban Reich 

Artbauer Jenıként is meg lehetett találni. Jelen esetben a gyermek törvényes 

vagy törvénytelen volta oldotta meg a problémát. A kérdéses személy anyja, 

Artbauer Rozália gyermekkorában Bécsbe költözött, ahol, feleségül ment egy 

Reich nevő férfihoz, amely házasságból született Reich Jenı. Az a körülmény, 

hogy a gyermek a Reich nevet viselte, igazolta, hogy a házasság törvényes 

volt, mert a törvénytelen gyermekek anyjuk nevét viselték.995 

A honosítási kérelmeket legtöbbször hiányosan nyújtották be. Az ügy 

elbírálása meglehetısen hosszú idıt vett igénybe. A belügyminiszter alapos 

munkát végzett, hiszen ügyelt arra, hogy minden egyes törvényi feltétel 

teljesüljön. 

 

 

 

 

                                                 
994 MOL K 150. 1880. I. 10. 25104. jksz. 25104. apsz. Egy másik esetben is problémát okozott a 
névváltoztatás. Zsernlieska Árminnak 1878-ban megengedték, hogy vezetéknevét Zsadányira 
változtassa. Az állampolgárságnak megállapítása, a községi illetıség felderítése és a védkötelezettség 
tisztázása volt a cél. MOL K 150. 1883. I. 10. 23122. jksz. 220. apsz. 
995 MOL K 150. 1884. I. 10. 61993. jksz. 13278. apsz. Az 1879. évi belügyi anyagokban Reich 
Jenıként volt említve. MOL K 150. 1879. M. 9. 29318. jksz. 13772. apsz., MOL K 150. 1879. M. 9. 
40878. jksz. 13772. apsz. A házassággal kapcsolatos adatokat a 4136/1879. sz. alispáni levél 
tartalmazta. MOL K 150. 1879. M. 9. 13772. jksz. Alapszám hiányzik. Az ügy kapcsán felmerült, 
hogy az érintett személy törvénytelen gyermek volt és valószínőleg utólagos házasságkötést követıen 
szerezte meg a Reich nevet. Rubascsuk Ferencz gyermekei Mariska és Gyızı változtatták meg 
vezetéknevüket Radnaira. MOL K 150. 1890. I. 10. 53550. jksz. Alapszám nem található. Ezt 
támasztotta alá a 24649/1889. sz. alispáni levél is. MOL K 150. 1890. I. 10. 31132. jksz. 7549. apsz. 
Nemes János (eredeti neve: Zavirka) a névváltoztatási kérelmét a szolgabíróhoz küldte. MOL K 150. 
1890. I. 10. 13004. jksz. 2382. apsz. Spindler Adolf személyazonosságának tisztázása problémát 
okozott. MOL K 150. 1890. I. 10. 89611. jksz. 2966. apsz. 
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a. Honosítási eljárás 

 

A honosítási eljárás mindig kérelemre indult. Az elıírt feltételek teljesítése 

nem eredményezte automatikusan a magyar állampolgárság megszerzését, 

hanem lehetıséget biztosított annak elnyerésére.996  

A honosítási eljárás során az egyik legjelentısebb kérdés az eskü volt. 

Szederkényi Nándor a képviselıházi vitában megjegyezte, hogy az eskü 

szövegénél a közjogi hagyományt kellene figyelembe venni. Minden 

„esküforma, mely törvényeinkbe eddig igtattatott, akár a törvényhatósági 

törvényeknél, akár a bírósági törvénynél, mindenütt praecis kitétetik: a magyar 

királyhoz hő leszek.”997 Ez az esküforma 1867-tıl szerepelt a törvényekben és 

csak ez a javaslat ignogálta. A képviselı nem látta szükségét, hogy az 

alkotmányos hagyományon változtassanak, amelynek következtében 

fontosnak tartotta, hogy az „ı császári és apostoli királyi felség” helyett az „ı 

felségéhez, Magyarország apostoli királyához” kifejezés kerüljön a törvény 

szövegébe.998 Ilyen elvi megfontolásokat követıen a képviselık támogatták 

Szederkényi Nándor javaslatát. 

A fırendi tábla javasolta, hogy az „İ Felsége Magyarország apostoli 

királyához” mondatrész helyett az „İ császári és királyi Felségéhez, 

Magyarország apostoli királyához” kifejezés kerüljön be a törvény 

szövegébe.999 A fırendek azért indítványozták az eskü szövegének 

megváltoztatását, mert az uralkodó nevének ebben a formában történı 

megemlítése ünnepélyesebb és a hagyományoknak megfelelıbb lett volna.1000 

A belügyminiszternek diszkrecionális jogában állt eldönteni, hogy ki 

kapja meg a magyar állampolgárságot. Ténylegesen csak akkor lett valaki 

magyar honos, ha az illetékes hatóság elıtt letette az állampolgári esküt. A 

                                                 
996 FERENCZY, 1930. 62.  
997 KN. 1879. VII. 344. 
998 Ez az esküforma megfelelt a korabeli bírósági, ügyvédi és közjegyzıi törvényekben foglaltaknak. 
KN. 1879. VII. 344. 
999 Az eskü szövege egyébként a bevett gyakorlatnak megfelelt. KN. 1879. VIII. 346., KI. 1879. IX. 
383. sz. 242. A 176. ülés jegyzıkönyve is ezt támasztotta alá. KN. 1879. jksz. II. 102., KI. 1879. XIII. 
403. sz. 11. 
1000 A hármas bizottság javaslatát fogadták el, amelyet báró Rudnyászky József olvasott fel. FN. 1879. 
I. 311. FN. 1881. jksz. 177. 
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honosítási okirat pedig csak akkor bizonyította az állampolgárság 

megszerzését, ha arra az eskütétel napját a hatóság feljegyezte. A gyakorlat azt 

bizonyította, hogy a honosítási ügyekben mindig pontosan felírták az eskütétel 

napját.1001 A hatóság által kiállított idézés kézhezvételétıl számított egy éven 

belül le kellett tennie az esküt, mert ellenkezı esetben passzív magatartásával 

elveszítette a lehetıséget, hogy magyar állampolgárságot megszerezhesse. A 

hatóság visszavonhatta indokolt esetben a honosítási okiratot, ha még az esküt 

nem tette le.1002  

A fiumei kormányzó terjesztette fel Petricich András honosítási 

kérelmét, amelyben a a nejének és kiskorú fiának magyar állampolgárságot 

kért, de az eskü letételét megelızıen meghalt. Az özvegy azonban 

ragaszkodott a honosításhoz. A kérelméhez csatolta az elhunyt férj halotti 

bizonyítványát. Ebben az esetben megengedték, hogy a magyar állampolgári 

esküt letegyék.1003 

A kérelmezınek a lakóhelye szerinti illetékes törvényhatóság elsı 

tisztségviselıjénél (az alispánnál vagy a thj. város polgármesterénél) kellett 

benyújtania az iratokat.1004 Ugyan ez derült abból a belügyminiszteri átiratból, 

amely egy zágrábi lakos örökbefogadási ügyét ismertette.1005 Ezen még az sem 

változtatott, ha más területen lévı községtıl kapott felvételi igérvényt. A 

hivatalnokok formailag és tartalmilag megvizsgálták a benyújtott papírokat, 

majd ezt követıen felterjesztették az indokolással ellátott iratokat a 

belügyminiszterhez. Ha a belügyminiszter érdemesnek találta a kérvényezıt a 

                                                 
1001 Tarray Karinger Valter Ede ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 21397. jksz. 5002. apsz. Néhány példa 
az eskütétel idıpontjára. Schwarcz Frigyes az esküt 1888. február 8-án tette le. MOL K 150. 1888. I. 
10. 11387. jksz. 1664. apsz. Fritz János az esküt 1887. december 12-én tette le.  MOL K 150. 1888. I. 
10. 1662. jksz. 1662. apsz. Schilhavi Lipót az esküt 1886. július 7-én tette le. MOL K 150. 1887. I. 10. 
4719. jksz. 4719. apsz. Zielinski Ferenc az esküt 1887. február 19-én tette le. MOL K 150. 1887. I. 10. 
13127. jksz. 4740. apsz. Hasenkam Sándor az esküt 1887. február 26-án tette le. MOL K 150. 1887. I. 
10. 14836. jksz. 4842. apsz. Torri Lavinia az esküt 1887. március 6-án tette le. MOL K 150. 1887. I. 
10. 23315. jksz. 5027. apsz. Lippert József az esküt 1887. január 15-én tette le. MOL K 150. 1887. I. 
10. 5232. jksz. 5232. apsz. 
1002 584/1880 BM rend. Ferenczy, 1930. 172., 29.212/1895. BM hat. Uo. 174.   
1003 MOL K 150. 1883. I. 10. 12125. jksz. 281. apsz. Az ügyhöz: MOL K 150. 1888. I. 10. 281. jksz. 
281. apsz. 
1004 FERENCZY, 1930. 170. Határırvidéken az adott járási hivatalához vagy városi tanácsához kellett 
benyújtani a kérelmeket. FERDINÁNDY, 1902. 240-241., HORVÁTH, 1894. 122., MOLNÁR, 1929. 105., 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 63., TOMCSÁNYI, 1940. 148. 
1005 FERENCZY, 1930. 170. 
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magyar állampolgárság elnyerésére, kiállította a honosítási okiratot.1006 

Ellenkezı esetben visszautasította a kérelmet és tudatta határozatát az illetékes 

hatósággal.  

Ezt követıen a hivatal értesítette a kérelmezıt a döntésrıl, amely ha 

pozitív volt, akkor közölték vele az eskü pontos helyét és idıpontját, ellenkezı 

esetben visszaküldték az okmányokat a kérelmezınek az elutasító határozattal 

együtt.1007 A belügyminiszter legtöbbször azért utasította el a kérelmeket, mert 

a hiánypótlást nem teljesítették.1008 

Az állampolgársági eskü (fogadalom) szövege a következı volt: „Én N. 

N. esküszöm az élı Istenre (fogadom), hogy İ császári és királyi Felségéhez 

Magyarország apostoli királyához és a magyar korona országai alkotmányához 

hő leszek, s igérem, hogy magyar állampolgári kötelességeimet híven 

teljesíteni fogom.”1009 Az esküt a törvényhatóság elsı számú tisztviselıje, a 

határırvidéken a járási fınök, vagy a polgármester elıtt kellett letenni.1010 Az 

eskürıl jegyzıkönyvet vettek fel, amelyet a honosítottnak alá kellett írnia, 

amelyet követıen megkapta a honosítási okiratot és a személyi okmányait. A 

hatóságnak az eskü letételérıl értesítenie kellett a belügyminisztert. A 

miniszter informálta a magyar királyi statisztikai hivatalt.1011  

Az eskü letételére egy éves határidıt szabtak, amelyre megidézték az 

érintett személyt és értesítették az illetékes minisztert. Egy állampolgársági 

ügyben a belügyminiszter hatályon kívül helyezte az 1892-ben kiállított 

                                                 
1006 A magyar állampolgárságot igazoló bizonyítványt csak a m. kir. belügyminiszter állíthatta ki. 
24.565/1887. BM hat. Uo. 152., MOLNÁR, 1929. 105., VUTKOVICH, 1904. 181. A belügyminiszter 
csak a hiánytalan kérelmek esetében tudta meghozni a pozitív döntést. Viczal József honosítási ügye. 
MOL K 150. 1880. I. 10. 5788. jksz. 5788. apsz.  
1007 FERENCZY, 1930. 64.  
1008 Grósz József honosítása esetén hiányoztak a törvény 8. §-ában elıírt kellékek (pl. elbocsátási 
oklevél). MOL K 150. 1889. I. 10. 1826. jksz. 1826. apsz. Ugyan ezeknek a törvényi feltételeknek a 
hiányát állapították meg Pinkus Mór ügyében is. MOL K 150. 1880. I. 10. 31901. jksz. 25995. apsz. 
Szintén az elbocsátás hiányzott Jenis Illés esetében is. MOL K 150. 1882. I. 10. 1083. jksz. 1038. 
apsz. Weinwurnn Antal elıször hiányosan adta be a kérelmét, amelynek eredményeként a budapesti 
polgármester a honosítás elutasítását javasolta. Ez azt is jelentette, hogy a kérelmeket mindenképp 
felterjesztették a belügyminiszterhez, csak nem biztos, hogy a törvényhatóság elsı számú tisztviselıje 
javasolta az állampolgárság megszerzést. Weinwurnn Antal azonban idıvel pótolta a hiányosságokat. 
MOL K 150. 1888. I. 10. 1663. jksz. 1663. apsz. 
1009 A fogadalom letételérıl vezetett jegyzıkönyvrıl rendelkezik a 584/1880. BM rend. FERENCZY, 
1930. 172–173., KISS, 1886. 150-151., FERDINÁNDY, 1902. 242., HORVÁTH, 1894. 123., VUTKOVICH, 
1904. 182. 
1010 KISS, 1886. 150., HORVÁTH, 1894. 123., MOLNÁR, 1929. 106., EÖTTEVÉNYI, 1911. 64. 
1011 KORBULY, 1874. 140., FERENCZY, 1930. 65., 174.  
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honosítási okiratot, mert az érintett személy nem tette le a honosítási esküt az 

utolsó kézbesítéstıl számított egy éven belül.1012 A honosítási anyagokból 

pontosan kiderült, hogy a kérelmezı mikor tette le az állampolgári esküt.1013 

Prüger Henrik a honosítási oklevelének megújítását és az eskü 

letételére új határidıt kért. Az állampolgárság fenntartását nem kérte, de 1871 

óta Pozsonyban lakott és a közterhekhez hozzájárult, amelynek következtében 

külön kellett kérelmeznie a magyar állampolgárság megszerzését. A 

belügyminisztérium 1874-ben kiállította a honosítási oklevelet, de a 

kézbesítést követıen az állampolgári esküt nem tette le. Prüger arra 

hivatkozott, hogy az oklevél a kézbesítéskövetı két hónapig volt érvényes és 

csak „tudatlanságból” nem tette le az esküt. Ezért kérte a honosítási 

oklevelének megújítását és az eskü letételére új határidı kiszabását.1014 

Elıfordult, hogy az igazolás kiadása maradt el. Ebersberg Ottokár Ferencz 

táviratban kérte honosítási oklevelének és az állampolgári eskü letételérıl 

szóló igazolás másolatának kiadását.1015 

A honosításról nyilvántartást kellett vezetni, amelyrıl a 

miniszterelnököt értesíteni kellett. A honosítási okiratot az illetékes 

hatóságnak is meg kellett küldeni.1016 

                                                 
1012 29.212/1895. BM hat. FERENCZY, 1930. 174. A végrehajtási utasítás is érintette az eskü letételére 
vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 584/1880. BM rend. 3-5. pontok. Uo. 172-174. A honosítási 
okiratokban is történt hivatkozás a végrehajtási rendeletre. Sönser Nándor honosítási ügye. MOL K 
150. 1886. I. 10. 930. jksz. 930. apsz., MOL K 150. 1885. I. 10. 67054. jksz. 63299. apsz. 
1013 MOL K 150. 1880. I. 10. 27234. jksz. 20945. apsz. Ebben az esetben a kérelmezı 1880. június 2-
án tette le az állampolgári esküt. Erre utal a fıváros polgármester által kiállított 23984/1880. sz. levele 
is. Dedák Károly honosítási ügye. Az eskü letételének idıpontja 1889. május 8-án volt, amelyet a 
fıváros polgármesteri hivatalától érkezett 7742/1889. sz. irat is alátámasztott. Az eskü letételének 
helyét a községi illetıség határozta meg. MOL K 150. 1889. I. 10. 32614. jksz. 1427. apsz. Dedák 
Károly honosítási okirata: MOL K 150. 1889. I. 10. 25983. jksz. 1427. apsz. 
1014 A kéthónapos határidı fel volt tüntetve a honosítási oklevélben. Az oklevél száma: 16242/1874. 
sz. MOL K 150. 1882. I. 10. 71070. jksz. 71070. apsz. A kézbesítés és az eskütétel napját mindig 
rögzítették a honosítási iratokon. Gross Mór ügye. MOL K 150. 1885. I. 10. 107. jksz. 107. apsz. 
1015 MOL K 150. 1884. I. 10. 67781. jksz. 67781. apsz. A honosítási oklevelét 1873-ban állították ki, 
amelyben az eskü letételére két hónapos határidıt szabtak. Az oklevélre rávezették, hogy a honosítási 
esküt 1874. május 11-én letette Kolozsvárott. Ezt támasztotta alá az 1229/1874. sz. polgármesteri 
levél is. MOL K 150. 1874. M. 7. 9748. jksz. Alapszám hiányzik. 
1016 FERDINÁNDY, 1902. 241. A honosítási jegyzékeket a belügyminiszteri anyagok között is meg 
lehetett találni. MOL K 150. 1881. I. 10. 11943. jksz. Ebben az esetben az iraton csak egy áthúzott 
alapszám (5989) olvasható. 
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Az osztrák állampolgárokat hazánkban és a magyar honosokat 

Ausztriában csak akkor lehetett honosítani, ha az 1870. évi megállapodás 

értelmében elıbb az osztrák illetve a magyar állam elbocsátotta ıket.1017 

 Az eskü letétele a honosítás elengedhetetlen része volt. A szövegét úgy 

fogalmazták meg, hogy abból ne lehessen kiolvasni az osztrák-magyar 

állampolgárságot, külön figyelve az uralkodó megszólítására. A szakemberek 

és a honatyák a dualista politikai viszonyok szorosabbra főzésétıl féltek, 

amelyet minden eszközzel meg akartak akadályozni. 

 

C. Ünnepélyes honosítás 

 

A királyi oklevéllel történı honosítás hasonlított a rendi jellegő ünnepélyes 

honfiúsításhoz, amelynek országgyőlési vitája során gróf Apponyi Albert 

javasolta, hogy e rendelkezés megtárgyalását a 17. § részletes elemzéséig 

halasszák el, amelyet azzal indokolt, hogy a „6. §. czélzást foglal magába egy 

elvi fontosságú intézkedésére a törvénynek, mely azonban csak a 17. §-ban 

nyer kifejezést és mely szerint a honosításnak egy új, közjogunkban eddig 

ismeretlen neme, a fejedelmi kegy utján hozatik be.” 1018 Tisza Kálmán 

indítványozta, hogy a 6. § tárgyalásánál a 17. § tartalmát is vitassák meg.1019 A 

képviselık többsége elfogadta az indítványt. 

Apáthy István megjegyezte, hogy az állampolgárság megszerzésének 

eseteit a javaslat több helyen is tárgyalta. Kifejtette továbbá, hogy a 

törvényjavaslat hivatkozott rendelkezésében a honosítás egy új változatát, a 

honosítási okirattal történı magyar állampolgárság megszerzését akarták 

bevezetni, amely szerinte csak bizonyítékul szolgálhatott volna valamilyen 

tény meglétérıl.1020 

Ezt követıen gróf Apponyi Albert módosító javaslatot nyújtott be a 

fentebb említett rendelkezésekhez. A 17. § a javaslat szövege a következıket 

                                                 
1017 NAGY, 1907. 110. Hasonló egyezmény volt érvényben Magyarország és Szerbia között is 
(1882:XXX. tc.). VUTKOVICH, 1904. 181. 
1018 KN. 1879. VII. 298., PN. 1879. október 31. 30. évf. 262. sz., E. 1879. október 30. 11. évf. 521. sz. 
1019 KN. 1879. VII. 298., E. 1879. október 30. 11. évf. 521. sz. 
1020 KN. 1879. VII. 316. Pauler is a „jogcselekvési” kifejezést használta. Vö. uo. 316. 
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tartalmazta: „a haza körül szerzett rendkívüli érdemekre való tekintettel, a 

ministérium javaslatba hozhatja ı Felségének a honosság megadását kir. 

oklevél által, bizonyos, a törvényben különben fenntartott feltételek teljesítése 

nélkül.”1021 Itt a régi, magyar jogi hagyományokkal való szakítást vélte 

felfedezni a javaslat szövegében. 

A rendi közjog szerint a honfiúsítás, vagyis a „teljes” állampolgársági 

jog elnyerése csak törvénybeiktatás által történhetett meg, majd pedig 1848-

ban az ország egész lakosságára kiterjesztették a nemesi jogokat.1022  

Véleménye szerint, ha valaki ilyen rendkívüli érdemeket szerezett, 

akkor sokkal ünnepélyesebb, ha a királyi aktushoz a magyar alkotmányos 

képviselet is hozzájárul. Véleménye szerint, ha a miniszteri felterjesztés 

mellett a magyar király adná meg az állampolgárságot a törvényben foglalt 

feltételek megléte nélkül, akkor az egész állampolgársági törvényt egyetlen 

egy §-ba lehetne összefoglalni.1023 Ezért két dolgot javasolt a 6 és a 17. §§-kal 

kapcsolatban, amelyekben a honosítás e lehetısége ellen tiltakozott és azt 

szerette volna elérni, hogy a „ rendkívüli honosítás ugy, mint az régi 

közjogunk tradícióiban alapul, csak beczikkelyezés által eszközöltessék.”1024  

A miniszterelnök szerint nem lehet minden egyes honosítási esetet 

megvitatni az országgyőlésen, amikor rendkívüli érdemekrıl volt szó. A 

javaslat ilyen irányú megfogalmazása nem tette feleslegessé a törvényt, mert 

így sokkal egyszerőbb a politikai jogok elnyerése, mint az egész honosítási 

eljárás lefolyatatása mellett. A kormány jogkörébe tartozott volna, hogy ilyen 

                                                 
1021 KN. 1879. VII. 298., PN. 1879. október 31. 30. évf. 262. sz., PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. 
sz. 
1022 KN. 1879. VII. 299. 
1023 A képviselı szerint nem lehetett szakítani azzal a közjogi hagyománnyal, hogy a honosítás ezen 
esetében maradjon meg a törvényhozás általi becikkelyezés, mint a rendi jogunkban az ünnepélyes 
honfiúsításnál. Mind a két esetben a haza iránt szerzett érdemekre való tekintettel lehetett valakit e 
kegyben részesíteni. A feltételek alól ez a törvényjavaslat sem mentesítette az illetıt. Véleményem 
szerint nem lehet itt megfeledkezni arról, hogy a magyar honatyák féltek, attól, hogy a király saját 
híveit fogja honosítani. Erre utalt gróf Apponyi Albert hozzászólásának következı részlete. Az 
„érdemek vagy olyan kategoriába esnek, a melyeket megjutalmazni” lehet, vagy amelyeket az 
„országnak egyáltalában érdekében nem áll.” KN. 1879. VII. 299. 
1024 Ez nem csak a kormány rejtett jogkiterjesztését jelentette volna, hanem egyben az uralkodóét is, a 
parlamenti perogatívák szőkítése mellett, amelyre a kiegyezést követıen rendkívüli mértékben 
figyeltek az ellenzékiek. A képviselık a kormány céljának a nemzeti törekvések nullifikációját 
tartotta. KN. 1879. VII. 299., PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz., E. 1879. október 30. 11. évf. 
521. sz. 
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helyzetben az állampolgárság megadására javaslatot tegyen az uralkodó felé. 

Ezt a „törvényt mi nem magunknak csináljuk; igen jól tudjuk, hogy még 

ellenzék is leszünk és más lesz a kormány.”1025 Ilyen esetekben mindig a 

kormány javaslata lett volna az elsı, hiszen ez a rendszer megfelelne az 

alkotmányos berendezkedésnek. Nem érvényesült a méltányosság elve ott, 

ahol a tízévi helyben lakás után valaki megszerezte a magyar állampolgárságot 

és a törvényhozás tagja lehetett annak ellenére, hogy törvénybe foglalták volna 

a honosítást. Ellenben szükséges volt ez utóbbi honosítási kellék azon 

személyek esetében, akik rendkívüli érdemek révén váltak magyar 

honpolgárrá.  

A külföldi példák közül Angliát említette, ahol a törvények 

megengedték az uralkodónak azt a lehetıséget, amelyet ebben a 

törvényjavaslatban proponáltak. A törvényhozás akarata ellenére e 

legünnepélyesebb formában kiadott nyilatkozatot nem lehetett érvényesíteni. 

Itt mindig a nemzet törvényes képviseletének a többsége döntött, de volt idı 

„midın lehetett Magyarországot kisebbséggel kormányozni.” […] „Ma már 

nem lehet nemcsak a kormányon ülı kisebbségnek, hanem az ellenzéken ülı 

kisebbségnek sem lehet magát a nemzet többségének decretálni, mert a nemzet 

választottai által önmaga beszél s e választottak többségének akarata kell, 

hogy a kormány lépéseit irányozza.”1026 Gróf Apponyi Albert reagálva a 

miniszterelnök felszólalására megjegyezte, hogy a nemzet többségének 

akaratát kellett végrehajtani és figyelembe venni. 

Szederkényi Nándor szerint a törvényhozást nem lehetett e jogától 

megfosztani. Szerinte a miniszterelnök nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ezt 

a szabályt mivel indokolta. A képviselı szerint Anglia volt az az ország, ahol a 

                                                 
1025 A miniszterelnök helyesen utalt arra, hogy a kormányt felelısségre lehetett volna vonni, hiszen a 
miniszteri felelısség intézménye élt a magyar közjogban az 1848:III. tc. 32. §-a alapján. A miniszteri 
ellenjegyzés intézménye is garanciát jelentett. Véleményem szerint ez egyben védelmet nyújtott a 
királyi önkényes honosításokkal szemben. Abban az esetben, ha az uralkodó nem a törvényi feltételek 
szerint akart valakit honosítani, egyszerően nem írta alá a miniszter az uralkodó döntését. A miniszter 
nem vállalta át a felelısséget. Az 1848:III. tc. betartását még az is biztosította, hogy a felelısségre 
vont miniszternek a király egyéni kegyelmet nem adhatott. KN. 1879. VII. 300. Mezey Barna 
ismertette a miniszteri felelısség. MEZEY, 1999./b. 80-81. Kukorelli is felhívta a figyelmet az 1848. 
évi törvények jelentıségére. KUKORELLI, 2001. 23., SZABAD , 2001. 9-20. Szabó részletesen ismertette 
a miniszteri felelısség formáit. SZABÓ, 2005. 145-149., SZABÓ I., 2007. 53-57. 
1026 KN. 1879. VII. 301. A képviselık egy része ellenpéldaként az adminisztrátori rendszert hozta fel. 
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parlament leginkább ragaszkodott e történelmi elızményeken alapuló 

jogához.1027 

A törvényt a célszerőség, a jog és a méltányosság szempontjainak 

figyelembe vételével kell megalkotni és nem a mindenkori kormány 

érdekeinek szem elıtt tartása mellett. Mivel „már természetes, elismert 

igazság, hogy minden kormány omnipotenciára törekszik. […] Ha a 

kormánynak nem volna meg ezen természetes hajlama, akkor nem is lett volna 

szükség a parlamentarizmusra, mert feltétlenül meg lehetne bízni a 

kormányban és intézkedéseiben.”1028 A képviselı támogatta gróf Apponyi 

Albert módosító javaslatát. 

Az alapvetı kérdés Ormay Károly szerint az volt, hogy azoknak, akik 

ilyen érdemeket szereztek a törvény adjon-e kedvezményeket. Azok a 

képviselık támogatták e javaslatot, akik úgy gondolták, hogy 

Magyarországnak érdekében állt azon a személyeknek pártfogolása, akik a 

haza iránt rendkívüli érdemeket szereztek. Elfogadható álláspont volt az is, 

hogy a honosítandó személyek között ne lehessen különbséget tenni. Ormay 

képviselı úr az elızı állásfoglalást vélte helyesebbnek és támogatta az eredeti 

verzió elfogadását. 

Az angol szabályozással kapcsolatban megjegyezte, hogy az 1870. évi 

törvény a régebbi intézkedéseket teljesen megváltoztatta. A törvény 8. §-a 

kimondta, hogy a honosított külföldiek a született angolokkal, vagyis a brit 

alattvalókkal minden tekintetben egyenjogúak. Következésképpen az elıbb 

elmondottak csak a korábbi idıszakra voltak érvényesek. Ezért nem tartotta 

„unicum”-nak e jogszabály bevezetését.1029  

Molnár Aladár is fontosnak tartotta a tradíciókhoz való ragaszkodást, 

amelyeket véleménye szerint csak annyiban kellett megváltoztatni, 

amennyiben feltétlenül szükségesnek mutatkoztak. Szerinte elkerülhetetlen 

                                                 
1027 A királynı férje a parlamenttıl kapta meg az állampolgárságot rendkívüli érdemeire való 
tekintettel és így lett a korona tanácsának a tagja. KN. 1879. VII. 301. Az angol parlamentarizmus 
rendszeréhez: CONCHA, 1928./d. passim. 
1028 KN. 1879. VII. 301. Vö. Tisza Kálmán hozzászólása: KN. 1879. VII. 300. 
1029 KN. 1879. VII. 302. Vö. KN. 1879. VII. 300-301. Tisza Kálmán hozzászólásában támogatta az új 
honosítási szabályok bevezetését. PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. A 17. § vitáját ismertette A 
Hon címő napilap is. H. 1879. november 4. 17. évf. 256. sz., E. 1879. október 30. 11. évf. 521. sz. 
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volt több új intézmény bevezetése, amelyet a társadalmi és politikai 

változásokkal indokolt.1030  

Szilágyi Dezsı szerint semmi sem indokolta, hogy e jogot az 

országgyőléstıl megvonják. Emlékezett arra, hogy „az ı elıdei, azon pártból, 

a Deákpártból keletkezett kormányok, mely párthoz, nem így bántak az 

országgyőléssel, midın a honosításról javaslatot terjesztettek a ház elé.”1031 

Az országgyőlés jogainak csökkentését sem jogilag, sem erkölcsileg 

nem tartotta elfogadhatónak. Az a személy, aki jelentıs érdemeket szerzett a 

magyar haza iránt és a honosságot ilyen kedvezmények mellett szerezhette 

volna meg, nem kellett volna, hogy attól tartson, hogy az országgyőlés 

megvizsgálja az ügyét és elutasítja kérelmét. Ez azért lett volna fontos, hogy 

az állampolgárság megszerzése jogos legyen a kedvezmények alapján. 

Ebben az esetben az illetı azonnal megszerezhette volna a magyar 

állampolgárságot és a választóképességet. Ezért javasolta, hogy talán 

helyesebb lenne egy 15 éves periódus kivárásához kötni az utóbbi feltételt. 

Anglia példáját pedig csak annyiban tartotta elfogadhatónak és 

követendınek, hogy ott a belügyminiszternek széles jogköre volt a honosság 

adományozása tekintetében, de csak bizonyos feltételek megléte mellett. 

Véleménye szerint az alapvetı különbség a két rendszer között az volt, hogy 

hazánkban szinte minden korlátozás mellızése mellett történt meg az 

állampolgárság megszerzése. Természetes, hogy „nem lehet egymás közötti 

viszonyra, politikai hatalomra és súlyra Anglia kormányát Magyarország 

kormányához, nem lehet Anglia parlamentjét Magyarország parlamentjéhez 

hasonlítani.”1032 

                                                 
1030 Ormay szerint a változtatás a parlamenti jogok megszorításával járna. „Oly könnyen bánik el a 
corpus jurissal, mintha nem is léteznék.” KN. 1879. VII. 302. Támogatta Gróf Apponyi Albert 
indítványát, aki szintén az országgyőlés jogainak a csorbítását vélte felfedezni a törvényjavaslat e 
rendelkezésében. Vö. KN. 1879. VII. 299.  
1031 Szilágyi Dezsı is támogatta gróf Apponyi Albert javaslatát és hiányolta, hogy a kormány egyetlen 
tagja sem indokolta, hogy miért szerették volna az országgyőlést e jogától megfosztani. KN. 1879. 
VII. 303. Vö. KN. 1879. VII. 298-299. 
1032 Szilágyi Dezsı szerint Ormay nem a kérdésre válaszolt. A leglényegesebb probléma azt volt, hogy 
ki fogja megítélni, hogy ki kaphat ilyen formában magyar állampolgárságot. Szilágyi szerint az 
országgyőlés e jogának eltörlésére a képviselı nem tudott felhozni nyomós érvet. Vö. KN. 1879. VII. 
301-302. Az ellenırzés Szilágyi szerint azért lenne fontos, mert ha a miniszteri felelısségre vonáskor 
derült volna ki, hogy valami nincs rendben a honosítással, akkor az illetıre nézve ez nagyobb 
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Véleménye szerint ez a szabályozás veszedelmes irányba ható 

tendenciát indítana el, amely a kormány, részben pedig a parlament jogkörét 

érintené. A kormány célja nem lehetett más mint, hogy a nemzeti közakaratot 

háttérbe szorítsa. 

Láng Lajos pártolta a szöveg elfogadását. Szilágyi Dezsıt megvádolta, 

hogy maró gúnnyal reagált gróf Apponyi Albert felszólalására.1033 Szilágyi 

Dezsı viszontválaszában kifejtette, hogy a szavait félremagyarázták az 

országgyőlési vita során.1034 

E parázs hangulatú disputába kapcsolódott be Boér Antal, aki 

megjegyezte, hogy nem tartja elfogadhatónak gróf Apponyi Albert javaslatát. 

Indoklásként pedig a régi, magyar közjogi tradíciókhoz való ragaszkodást 

hozta fel, támogatva Molnár Aladár által elmondottakat. Nem tartotta 

elfogadhatónak az intézkedést, mert ha „oly idıben kivántatik valakinek 

honosítás kiadatni, mikor nincs országgyőlés; ekkor az uralkodó tanácsosai, t. 

i. a kormány tagjai természetesen meghallgattatnak és ha annak idején az 

országgyőlés elé jı az ügy, természetesen a kormány felelıs.”1035 

Tisztázottnak és egyértelmőnek találta ezt a két szakaszt. A Hon címő 

napilapban megjelent cikk is pozitívan nyilatkozott a szabályozásról, hiszen 

„mindig feleltre vonható a kormány, s minthogy ez oly kitüntetés, mint akár 

egy érdemrend adományozása; ez csakugyan inkább a végrehajtó hatalom, 

mint a törvényhozás feladata”.1036 

Pauler Tivadar igazságügyminiszter abban foglalta össze a probléma 

lényegét, hogy ezáltal a parlament hatásköre szőkebb lenne, mint amilyen 

korábban volt. Szerinte nagy különbség van azon jogok között, amelyeket 

                                                                                                                                          
szégyent jelentene, mint ha az országgyőlésben vita tárgyává tennék az állampolgárság megadását. 
Nem is lehetett véleménye szerint „a miniszteri felelısségre hivatkozni kivált oly körülmények közt, 
midın megmásíthatatlan tényekrıl” volt szó. KN. 1879. VII. 304. 
1033 A képviselı külön kitért felszólalásában, hogy mikor fogják értékelni a honosítandó személy 
érdemeit, a miniszteri felelısség elıtt vagy annak tárgyalása alkalmával. KN. 1879. VII. 305. 
1034 Szilágyi szerint abban az esetben, ha a kormány javaslatát egy képviselınek támogatnia kellett, 
akkor nem számított, hogy az indokok látszólagosak vagy valódiak voltak-e. KN. 1879. VII. 305-306. 
Vö. gróf Apponyi Albert felszólalása: KN. 1879. VII. 298-299.  
1035 Boér szerint az ünnepélyes honosítás felségjog az országgyőlés becikkelyezése mellett. Példaként 
a gróf Khévenhüller családot hozta fel. A kormány felelısségének megállapításával látta biztosítottnak 
a honosítási eljárás megfelelı módon történı levezetését. KN. 1879. VII. 306. 
1036 H. 1879. november 1. 17. évf. 263. sz. 
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korábban az országgyőlés adott az indigenáknak, és amelyeket a honosítottak 

a törvényjavaslat elfogadását követıen kaphattak.1037 

Azt az indokot sem lehetett elfogadni, hogy korábban minden 

honosítást becikkelyeztek volna. „Beczikkelyeztetett azoknak honfiúsítása, a 

kiknek átszármazott ivadékai voltak; de külföldi papoknak, a kik hasonlólag 

kénytelenek voltak az indigenátusi oklevelet megnyerni, csupán csak a taksa 

megfizetése és ı Felsége kegye adta meg a beneficiumok birtokjogát.” 1038 

A taksa megfizetését elengedték, vagy bizonyos hányadára 

csökkentették. Az esetek többségében általában a felére korlátozták, abban az 

esetben, ha kiemelkedı érdemeket mutattak fel.1039 Ez azt mutatja, hogy az 

indigenátus nem volt más, mint ami a törvényjavaslatban szerepelt. 

A képviselı szerint a kormány tagjainak a felelıssége elegendı 

biztosítékot jelent, hogy megfelelı módon fog eljárni, amelynek 

következtében támogatta a törvényjavaslat szövegének az elfogadását. 

Természetesen az igazságügyminiszter felvetése sem maradt válasz 

nélkül. Simonyi Ernı szerint az 1848. törvénynek jelentısége az volt, hogy a 

nem nemesek is nemesi jogban részesültek.1040 Mindemellett maradtak olyan 

kiváltságok, amelyekkel csak a fırendi tábla született tagjai rendelkeztek. A 

törvényjavaslat szerint a kormánynak módjában állt volna, olyan 

személyeknek megadni az állampolgárságot, akik révén a fırendi tábla 

többségében „külföldrıl becsempészett” személyekbıl állt volna.1041 Azt is 

elképzelhetınek tartotta, hogy a miniszteri székbe nem magyar származású 

személy kerülne. Korábban a királyi tanácsban való részvételt jogát kivételes 

esetekben csak a nemzet adhatta meg. Ha az érintett illetı tíz évig 

                                                 
1037 Korábban a honosított személy a következı jogokkal rendelkezett. A honosítás törvénybe 
foglalása esetén, ha az illetı fıúr volt, akkor megkapta az ıt megilletı fıúri jogokat, ha pedig nem, 
akkor a nemességet, és vele együtt járó jogokat szerezte meg. A honfiúsított részesült a nemesi 
jogokban (birtokképesség, hivatalviselés stb.) a Tripartitum I. rész 9. címének megfelelıen. Pauler a 
Hármaskönyv e rendelkezését a magyar Habeas Corpus-nak nevezte. KN. 1879. VII. 306. 
1038 A nem nemesek a hivatalviselési és a birtokbírhatási jogot csak 1844-ben kapták meg. KN. 1879. 
VII. 306. 
1039 A taksa leszállításáról vagy elengedésérıl az országgyőlés döntött. KN. 1879. VII. 306-307. 
1040 Nem értett egyet Paulerrel, mert szerinte a régi és az új honosítási rendszer között különbség volt. 
KN. 1879. VII. 307. Vö. Pauler Tivadar hozzászólása: KN. 1879. VII. 306-307. 
1041 A fırendi tábla tagjainak összetételére a kormány leginkább a fıispánok kinevezésével és 
menesztésével lehetett hatással. A született tagok esetében semmi befolyással nem rendelkezett. KN. 
1879. VII. 307. 
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folyamatosan Magyarország területén lakott, honosítható volt, amely a 

nemesség megszerzésével járt együtt. A törvényhozás tagja csak nemes 

lehetett, leszámítva a szabad királyi városok követeit.  

Szerinte azért nem lehet a király általi „kegyelemosztást” ilyen módon 

legalizálni, mert az országgyőlés joga csorbát szenvedne. A minisztereknek a 

koronához főzıdı kapcsolatai ezt indokolhatták, amelyet a nemzet képviselıi 

nem támogathattak, mert így az ország képviseletét több évszázados jogától 

fosztották volna meg. A kormány jogát kellene korlátozni, mert annak minden 

országban az volt a célja, hogy jogkörét saját maga érdekében használja fel. 

Ezért nem tartotta elfogadhatónak az igazságügyminiszter által felhozott 

érveket. A „régi mód szerint a király az elébe terjesztett törvényt vagy 

szentesítette, vagy elvetette és így neki teljes befolyása volt a honosításra; 

azonban most azt kívánják, hogy a törvényhozás helyébe ministérium tetessék, 

vagyis a mit a ministérium akar.”1042 Szerinte helyes az a régi közmondás, 

hogy Quisque verborum suorum optimus interpres.1043 Nem tekintette komoly 

érveknek Láng képviselı által elıadottakat. Úgy vélte, hogy az érdemek 

megvitatása nem riasztja el azokat a személyeket, akik a magyar 

állampolgárságért folyamodnak.1044 

Egyáltalán nem tartotta feleslegesnek a rendelkezést és nem is értett 

egyet Ormay képviselı úr véleményével. Mindenképp szükségesnek vélte, 

hogy a király általi honosítás csak a becikkelyezést követıen legyen 

érvényes.1045  

Az angol szabályozással kapcsolatban megjegyezte, hogy e nemzet 

féltékenyen ırködött a felett, hogy a törvényhozás két házában és a királyi 

tanácsban más ne vegyen részt csak az a személy, akit a parlament 

                                                 
1042 KN. 1879. VII. 307. 
1043 Boér képviselı szavait magyarázta az ünnepélyes honfiúsítással kapcsolatban. KN. 1879. VII. 
308. Vö. Boér Antal hozzászólása. KN. 1879. VII. 306. 
1044 Nem értett egyet Láng képviselıvel, aki szerint Szilágyi Dezsı a parlamentet lealacsonyította. 
Láng Lajos hozzászólása: KN. 1879. VII. 305 Vö. Szilágyi Dezsı javaslata. KN. 1879. VII. 303-305. 
Simonyi szerint a parlament méltóságát akkor lehet megırizni, ha olyan törvényeket alkot, amelyek a 
nemzet érdekeit szolgálják. A honosítandó személyek megvizsgálása tárgyában egyet értett Szilágyi 
Dezsı által elmondott érvekkel. Simonyi Ernı hozzászólása: KN. 1879. VII. 308. 
1045 Nem csak ez az egy jelentése volt a felszólalásának, hanem világosan kifejtette, hogy nem szerette 
volna a korona jogait sem bıvíteni, fıleg ilyen „becsempészı módon.” Simonyi Ernı hozzászólása. 
KN. 1879. VII. 308. Vö. Ormay Károly felszólalása. KN. 1879. VII. 301-302. 
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feljogosított. Angliában a honosítás a belügyminiszter joga volt és a honosítási 

oklevélben szerepelt, hogy az illetı személy a brit állampolgár minden jogával 

rendelkezik, kivéve a fentebb elmondottakat. Ez alól csak az angol 

törvényhozás tehetett kivételt. Két konkrét esetet nevesített a miniszter. Az 

elsı az volt, amikor a belga király, I. Lipót az angol királynıt vette el 

feleségül. Ekkor a képviselık azt mondták, hogy „ha ı az angol királynı férje 

lesz s ha jó házassági viszonyban élnek, lehetetlen, hogy a királynı a 

legfontosabb dolgokat vele ne közölje s tanácsával ne éljen; tehát sokkal jobb, 

ha a királynı tanácsának tagja lesz, mert akkor módjukban lesz a 

tanácsnokoknak, ha az ı tanácsát hibásnak tartják, azt megczáfolni, vagy 

ellenben neki lesz módjában a királynı többi tanácsosait kapaczitálni.”1046 A 

második eset pedig az volt, amikor Albert herceget honosították, amelynek 

következtében elnyerte a királynı tanácsában való részvételt.1047 

Véleménye szerint ez követendı példa lett volna hazánkban is. Ez 

biztosította volna, hogy a magyar országgyőlésnek tagja csak született magyar 

állampolgár lehessen, amelyben a naturalizált személyek csak a törvényhozás 

felhatalmazása alapján vehetnek részt. Ha elfogadnák a törvényjavaslat 

szövegét, akkor elképzelhetı lenne, hogy néhány év elteltét követıen az 

országgyőlés többségét nem a nép választaná, hanem olyan személyek 

döntenének a nemzet sorsa felett, akiket a kormány elıterjesztése alapján a 

mindenkori uralkodó honosított. 

A kormány sokszor hivatkozhatott volna a javaslat szerint olyan 

érdemekre a honosítandók részérıl, amelyeket nem, vagy csak kevésbé 

ismertek a képviselık. Nem lehetett volna megítélni tejes bizonyossággal ezen 

érdemeket, így a miniszteri felelısség illuzórikus lenne és kijátszásra adhatna 

lehetıséget.1048 Végkövetkeztetésként támogatta gróf Apponyi Albert 

javaslatát. 

                                                 
1046 Ormayval szemben Simonyi nem az 1870. évi törvényre, hanem az alkotmányos gyakorlatra 
hivatkozva hangsúlyozta az angol parlament szerepét. KN. 1879. VII. 308. 
1047 Vö. Ormay Károly hozzászólása. KN. 1879. VII. 301-302. 
1048 Ismét kiemelte Anglia példáját. Simonyi szerint azonban maga a kormány sem azonosult igazán 
saját javaslatával. „Az igazságügyminister úr is felszólalt, de talán úgy, hogy ha szivére tenné az 
ember a kezét, úgy találná, hogy nem éppen úgy érez, mint ahogy mondotta. […] Mert hiába az állás 
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Chorin Ferenc nem tartotta elfogadhatónak az igazságügyminszter által 

felhozott és részletesen ismertetett érveket a megtámadott rendelkezés 

védelmére. Rendes körülmények között az állampolgárság megszerzésének 

több feltétele volt. Szükséges volt, hogy az illetı személy meghatározott ideig 

az országban lakjon, és legalább öt éve az adózók lajstromában szerepeljen. A 

törvényhozás tagja pedig csak akkor lehetett, ha az állampolgárság 

megszerzését követıen legalább tíz éven keresztül az országban tartózkodott. 

A korábban meghatározott feltételek teljesítése nélkül senki sem lehetett a 

törvényhozás tagja.  

A korábbi törvényjavaslatok is hasonlóképpen határozták meg az 

ünnepélyes honfiúsítást, amelyrıl a Deák párt tagjaként maga a miniszter is 

másként vélekedett.1049 Ezért nem tartotta elfogadhatónak és racionálisnak, 

hogy a jelenlegi kormány miért szeretett volna szakítani a régi jogszokással, 

amely a parlamenti jogok megnyirbálását eredményezte volna. Szerinte Láng 

képviselı olyan nyilatkozatot tett, amely érintette a törvényhozás jogkörét.1050 

Láng képviselı azt állította, hogy ez a megmérettetés elrettentı lehet azok 

számára, akik így akarják megszerezni a magyar állampolgárságot. Azon a 

véleményen volt, hogy az a törvényhozásbeli tag, aki jelentıs érdemeket 

szerzett személy ellen felszólal, az épp ellenkezıleg nem a kérelmezıt fogja 

becsmérelni szavaival, hanem magát fogja lejáratni a képviselıház és az 

ország elıtt.  

Ez azonban korábban sem történt meg, hiszen 1848-ig számos ilyen 

becikkelyezés történt, amelyek ellen egyetlen képviselı sem szólalt fel, hanem 

épp ellenkezıleg, csak érdemeik magasztalása kapott helyet beszédeikben. „A 

mai viszonyok között s tekintve éppen Magyarország közjogi helyzetét, 

                                                                                                                                          
kötelezi az embert.” Simonyi példaként az 1868. évi igazságügyminiszter, Horvát Boldizsár által 
beterjesztett javaslatot említette. KN. 1879. VII. 309. 
1049 A képviselı is hivatkozási alapul használta az 1868. évi honosítási javaslatot. Ez a törvényjavaslat 
kimondta a 15. §-ban, hogy csak a törvényhozás honosíthat olyan idegeneket, akik az állam iránt 
kitőnı érdemeket szereztek. Az ünnepélyes honfiúsításban a törvényhozás mind három faktorának 
(karok és rendek táblája, fırendi tábla és a király) szerepe volt. KN. 1879. VII. 310. A javaslathoz: 
KN. 1879. VII. 309. Az 1879. november 3-án tartott országgyőlés rövid ismertetése: E. 1879. 
november 3. 11. évf. 526. sz., E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz.  
1050 Láng Lajos ezzel nem értett egyet, mert szerinte nem ezt nyilatkozta. KN. 1879. VII. 310. Vö. 
Láng Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 305. Láng Lajos képviselıt már Simonyi Ernı is támadta. 
KN. 1879. VII. 308. 
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egyáltalában nem tartom opportunusnak s tanácsosnak a törvényhozás 

részérıl, hogy a maga jogairól lemondjon. 

Báró Liptay Béla a következıket indítványozta a 17. §-sal 

kapcsolatban. A községek rendezésérıl szóló 1871:XVIII. tc. és a módosítását 

tartalmazó 1876:V. tc. kimondta, hogy minden magyar állampolgárnak 

községi illetıségbe kell tartóznia.1051 A közigazgatási szervek határozták meg 

a községi felvételt, amely autonóm joguk volt. Abban az esetben, ha 

ünnepélyes honfiúsítás történt, a törvényjavaslat szerint Budapest lett volna az 

érintett személy községi illetısége. Ez már kizárta a községek önrendelkezési 

jogának szabad gyakorlását. Úgy vélte, hogy nem lehet erre kényszeríteni a 

fıvárost. „A községek, vagy a fıváros jogát csorbítani, e tekintetben külön 

törvénynyel igen is a törvényhozás intézkedhetik, de így csak per tangentem 

intézkedni” nem lehet.1052 

Ezért arra kérte a képviselıket, hogy a javaslat e részét ne fogadják el. 

A képviselık többsége nem tartotta helyesnek, hogy itt tárgyalják meg ezt a 

problémát, mert a 17. § más kérdéseket is érintett. Ezt csak a 6. § részletes 

megvitatását követıen lehetett volna megbeszélni.1053 

Báró Lipthay Béla a 17. § második bekezdésének egyszerő kihagyását 

javasolta. Véleménye szerint azt az általános elvet kellene érvényre juttatni, 

hogy mindenkinek egy községi illetıségbe kell tartozni. A miniszterelnök 

szerint a legegyszerőbb és az ország fıvárosára a legmagasztosabb, ha a 

rendkívüli érdemeik miatt honosítottak a fıváros illetıségébe tartoznának 

mindaddig, míg egy másik községben nem szereztek volna újat. Azt azonban 

nem lehetett megtenni, hogy a fıváros véleményét kikérjék e tárgyban.1054 Ezt 

                                                 
1051 Báró Liptay szerint nem lehet olyan javaslatokkal élni, amelyek a törvényekkel szemben álltak. A 
törvényhozásnak respektálnia kell a korábbi jogszabályi rendelkezéseket. KN. 1879. VII. 311. H. 
1879. november 4. 17. évf. 256. sz. Az 1876:V. tc. az elsı községi törvény módosítását jelentette. Az 
1. §-a kimondta, hogy minden személynek egy községi illetıségbe kellett tartoznia. A 8. § pedig arról 
rendelkezett, hogy a községi illetıség megszerzésérıl maga a község dönthet. KN. 1879. VII. 311. 
1052 A képviselı szerint az önkormányzati jogok csorbulnak, ami nem jelentette azt, hogy a fıváros ne 
ismerte volna el a törvényhozó hatalom akaratát. KN. 1879. VII. 311. 
1053 E. 1879. október 30. 11. évf. 521. sz. 
1054 A miniszterelnök nem látott a rendelkezésben semmi kivetnivalót vagy jogsérelmet a fıvárosra 
nézve. Tisza szerint a törvényhozó hatalomnak azért állt jogában dönteni, mert a törvényhozás 
mindenek fölött áll. Azt is figyelembe kell venni, hogy a községi törvény elıírta, hogy minden 
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tartotta a legelfogadhatóbbnak, mivel e szabályozás a fıváros érdekét sérti és 

más község kötelékébe méltányosan és célszerően nem lehetne az ilyen módon 

honosított magyar állampolgárokat felvenni. A képviselı viszontválaszában 

megemlítette, hogy a fıváros mindig is kézséggel segített az ilyen természető 

ügyekben. Azt is kiemelte, hogy nem hibáztatja a törvényhozást, amiért nem 

kérte ki a fıváros véleményét. 

A királyi oklevéllel való honosítás csak különös és rendkívüli esetekben 

történhetett meg. Ilyen módon azok a személyek kaptak állampolgárságot, 

akik az ország érdekében kiemelkedı tevékenységet végeztek, „kik a 

magyarság szolgálatában magukat a magyar állampolgárságra érdemessé 

tették.”1055 A belügyminiszter javasolta, hogy a király kinek adjon ilyen 

oklevelet anélkül, hogy községi illetıségbe való felvételét kilátásba helyezték 

volna. Ebben az esetben mindig Budapest lett az illetıségi hely, de csak akkor, 

ha idıközben nem szerzett másikat. Az állampolgári esküt azonban nekik is le 

kell tenni.1056 A királyi oklevél a honosítási okiratnál ünnepélyesebb formában 

kiadott okmány volt, amelyet nem lehet kiváltságlevélnek tekinteni.1057 

Eöttevényi szerint külsı alakjában volt csak privilégium.1058 Ebben az 

okiratban ugyan azokat az adatokat kellett feltüntetni, mint az egyszerő 

honosításnál.1059 

Thur-Taxis Egon alezredes hercegi címének használata ügyében 

elıterjesztett anyagokból kiderült, hogy a herceg az állampolgárság megadását 

is kérte, aki a községi illetıség megszerzését követıen az 1879:L. tc. 48. §-a 

alapján magyar honpolgárnak minısült.1060  

Az állampolgárság megszerzésének ez a lehetısége részben átmentette 

a rendi idıszakban ismert ünnepélyes honfiúsítás szabályait és gyakorlatát. A 

miniszteri felelısség intézményével garantálták, hogy a király csak az arra 

                                                                                                                                          
honpolgárnak községi illetıségbe kell tartoznia. KN. 1879. VII. 348. Vö. KN. 1879. VII. 311. A 17. § 
vitáját ismertette A Hon. H. 1879. november 4. 17. évf. 256. sz. 
1055 FERENCZY, 1930. 63. 
1056 FERDINÁNDY, 1902. 242. BALOGH, 1901. 78., MOLNÁR, 1929. 105., VUTKOVICH, 1904. 182., 
TOMCSÁNYI, 1940. 148. 
1057 KISS, 1886. 151. 
1058 EÖTTEVÉNYI, 1911. 64 
1059 FERDINÁNDY, 1902. 242. 
1060 MOL K 150. 1885. I. 10. 19178. jksz. 1609. apsz. 
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érdemes személyeknek adja meg az állampolgárságot. A király felségjogainak 

fenntartása mellett ez a lehetıség az országgyőlés jogkörét szőkítette.1061 A 

végrehajtó hatalom szerepének növelésével a törvényhozó hatalom egy 

jelentıs jogosítványát vesztette el. 

 

a. Törvényhozási jog 

 

Nem kis problémát okozott annak meghatározása, hogy a honosított személy 

milyen feltételek mellett lehetett tagja az országgyőlésnek. Veszter Imre 

szerint a királyi kegyelemmel honosított azonnal a törvényhozásnak tagja 

lehetett. Ezzel szemben „a törvény közönséges utján honosított” személy csak 

15 év elteltével válhatott a törvényhozás tagjává.1062 

Az 1879. október 31-én tartott névszerinti szavazáson a fentebb 

említetteket a képviselıház elfogadta annak ellenére, hogy Veszter képviselı 

nem tartotta indokoltnak ezt a megkülönböztetést. „Annak, a ki 5 évi 

benntlakás folytán már honositatott, a kinek tehát arra, hogy a haza 

viszonyaival, szükségleteivel, bajaival megismerkedhessék, már volt alkalma, 

a betöltött elsı 5 év után még 10 évig várnia, míg ellenben a törvényhozás 

tagjává lehet; ellenben az, a ki királyi kegyelembıl lett a magyar állam 

polgárává, a honosítással együtt eo ipso megnyerte az azonnali törvényhozói 

képességet is!”1063 

Szerinte ebben az esetben nem lehet azt kijelenteni, hogy a magyar 

állampolgárság a magyar korona országai területén „egy és ugyan az”. Ennek 

következtében egymástól lényegesen eltérı két állampolgárság jött létre, ha a 

király által adományozott honosság többletjogokat foglalt volna magába. Ez 

olyan privilégiumot jelentene az idegen számára, amelyben nem részesülne az 

a személy, akit a törvényben foglaltak szerint, „közönséges úton” honosítottak. 

                                                 
1061 A király kormányzati felségjogainak alakulásához: RÁCZ, 1998. 79-80. 
1062 Gróf Apponyi Albert hozzászólása: KN. 1879. VII. 298-299. A becikkelyezést, mint szükséges 
feltételt nem fogadták el a képviselık. KN. 1879. VII. 344.  
1063 KN. 1879. VII. 344. 
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Gróf Apponyi Albert indítványánál maga a kormány érvelt a mellett, 

hogy az új törvényben ne legyen olyan rendelkezés, amely privilégium adását 

jelentené a honosítottak egy részének.1064 

Az igazságügyminiszter beszédében megemlítette a parlamentarizmust, 

mint garanciát, hiszen a belügyminiszter nem ajánl olyan személyt a királynak, 

aki arra érdemtelen. Úgy gondolta, hogy a kormányhő emberekké válhatnának 

a honosított személyek, hiszen a belügyminiszter jóvoltából kerülhetnének a 

törvényhozásba. 

Ellenkezett a rendelkezés a magyar közjogi hagyományokkal azért is, 

mert ha a képviselıház elfogadta volna a becikkelyezési eljárást, még az sem 

eredményezhette volna, hogy a honosított személy azonnal a törvényhozás 

tagja legyen. Jelen esetben az „a valódi érdem fogalmának corollarimusa nem 

lehet más, mint az elismerés vagy kitüntetés. Hogy az érdem rendkivül más 

polgárok rovására még elınyökkel is megjutalmaztassék, ellenkezik a valódi 

érdem fogalmával, mely beéri az öntudattal, vagy a nyert kitüntetéssel.”1065 

Az érintett személyeknek már az is magas kitüntetés lenne, ha a király 

az érdemeket elismeri, amelyet magyar állampolgársággal jutalmaz. Ezért nem 

tartotta elfogadhatónak a rendelkezést. A törvényhozásbeli tagságságot pedig 

éppen úgy szerezhették volna meg, mint a honosított személyek. 

Tisza Kálmán szerint a képviselı félreértette az igazságügyminiszter 

szavait, mert szerinte a miniszter azt mondta, hogy a törvénybeiktatás útján 

nyert honpolgárság (indigenatus) elıjogot ad az ország polgáraival szemben. 

Az illetı nemességet kapott, amelynek keretében megszerezte azt a jogot, 

hogy a törvényhozás tagja lehessen. A javaslat szövegében pedig az található, 

hogy „csak oly jog lehetı megadásáról van szó, melylyel nem birnak ugyan 

                                                 
1064 PN. 1879. november 3. 30. évf. 264. sz. Az 1879. november 3-án tartott országgyőlés rövid 
ismertetése: E. 1879. november 3. 11. évf. 526. sz., E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz.  
1065 Gróf Apponyi Albert indítványa: KN. 1879. VII. 298-299., H. 1879. október 31. 17. évf. 262. sz. 
Az igazságügyminiszter, Pauler Tivadar szerint a becikkelyezés nem jelentett jogfeladást, mert a 
inarticulatióra azért volt szükség, mert az ünnepélyes honfiúsítás privilégiumot adott. A 
törvényjavaslatban szereplı honosítás esetében kiváltságok megszerzésérıl nem volt szó, ehhez a 
becikkelyezés sem kell. A parlamentarizmus pedig a miniszteri felelısség elvének garantálásával 
jelent a biztosítékot. Veszter képviselı szerint az ebben a formában elfogadott honosításnak az lenne a 
következménye, hogy a „honfiusitott idegen már a priori hálásan lekötelezettje volna a kormánynak.” 
KN. 1879. VII. 345. Pauler Tivadar hozzászólása: KN. 1879. VII. 306-307. 
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rögtön a rendes úton honositottak, de melylyel minden benszülött magyar 

bir.”1066 

A miniszterelnök szerint a 18. § kimondta, hogy a honosítás nemesi 

elıjogokat nem ad, amelynek következtében a honosított személy tíz év eltelte 

elıtt, választás révén a törvényhozás tagja lehetett.1067  

Támogatta ezt a rendelkezést még azért is, mert szerinte helyes, hogy 

ha azoknak a személyeknek, akik a haza érdekében tevékenykedtek, hamarabb 

lehettek a törvényhozó testület tagjai. Szemben azokkal, akik csak azért 

szerezték meg a magyar állampolgárságot, mert minden feltételnek 

megfeleltek, de különösebb érdemet nem tudtak felmutatni. A magyar korona 

országai iránt szerzett érdemekre nem lehetett azt mondani, hogy megalázó 

lenne, ha az illetı ennek fejében „nem czímet, nem vagyont” kapna, hanem 

csak a politikai jogok gyakorlását.1068 Ezért fontosnak tartotta, hogy a 

honosítás eme két neme között a törvényhozás különbséget tegyen. 

A törvényhozói hatalom szuverenitását hozta fel Simonyi Ernı, aki 

kiemelte, hogy annak immanens részét képezi, hogy saját maga határozhassa 

meg, hogy ki lehet a tagja. „Ha már most oly törvényt alkotunk, a mely azt 

mondja, hogy a törvényhozás meghallgatása nélkül, a törvényhozás 

mellızésével, a király alkothat törvényhozási képességgel biró egyéneket, 

akkor lerontottuk a törvényhozási souverenitasnak ezen egyik 

attributumát.”1069  

Ha a király lett volna e joggal felruházva, akkor a törvényhozási 

attribútumok egyik legfıbbikét semmisítették volna meg a képviselık. A 

képviselı természetesen nem támogatta, hogy egy idegen királyi kegyelemmel 

a törvényhozás tagja legyen, de azt sem, hogy az un. „közönséges úton” 

honosított személyek tíz év elteltével az országgyőlés munkájában részt 

                                                 
1066 Tisza szerint Veszter helytelenül értelmezte az igazságügyminiszter szavait. A miniszterelnök 
szerint Paulernek igaza volt, mert korábban a becikkelyezés egyben nemesi elıjogot is adott. Ebben az 
esetben azonban nem lehet azt mondani, hogy elıjogokat biztosítanának a honosítottnak. KN. 1879. 
VII. 345. Vö. Veszter Imre hozzászólása: KN. 1879. VII. 344-345. 
1067 PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz.  
1068 KN. 1879. VII. 345. 
1069 Simonyi szerint a király jogkörét korlátozták volna, hiszen az uralkodónak megmaradna minden 
esetben a szentesítés joga, amelyen keresztül beleszólhatna, hogy kinek adják meg ilyen formában a 
magyar állampolgárságot. KN. 1879. VII. 346. 
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vegyenek. Ebben a szabályozásban azt a veszélyt látta, hogy a magyar 

törvényhozás és a kormány idegenekbıl állna. Ezért indítványozta, hogy a 15. 

§ második bekezdése a következıképpen hangozzék: „A magyar törvényhozás 

tagja és a korona tanácsosa azonban csak benszülött magyar állampolgár 

lehet.”1070 

Hoffman Pál szerint a királynak lett volna olyan prerogatívája, amelyet 

a jelen törvény sem akadályozhatott volna meg, ha valakinek olyan hivatalt 

adományoz, amely tisztséghez törvényhozásbeli tagság járt. A király mind a 

született, mind pedig a honosított magyar állampolgárnak adhat ilyen 

tisztséget, amelynek következtében az illetı ipso iure az országgyőlés tagja 

lesz. Nem indokolta semmi, hogy egy olyan honosított személyt fosszanak 

meg törvényhozásbeli jogától, akit az ország valamelyik választókerületében 

képviselınek megválasztottak. A képviselı nagyobb veszélyt látott abban, ha 

valaki királyi kegyelemmel azonnal a fırendi tábla tagjává válik. A „magyar 

alkotmány szerint ı Felségét a czím és hivatal adományozási joga illeti s nem 

tétetik különbség a honpolgároknál e tekintetben a születésnél fogva és a 

honosítás általi honpolgárok között.”1071 Ezért nem támogatta Veszter Imre 

javaslatát. 

A radikálisabb indítványt sem vélte elfogadhatónak, amely szerint csak 

a született magyar állampolgár vehetett volna részt a törvényhozásban. 

Véleménye szerint elképzelhetı, hogy az állam érdeke azt kívánja meg, hogy 

idegeneket alkalmazzanak tisztviselıként és ıket állampolgári jogokkal 

ruházzanak fel.1072 

                                                 
1070 Simonyi Ernı nem a királyi jogok megszorítását szerette volna elérni, hanem azt, hogy azokat ne 
lehessen a nemzet rovására kiterjeszteni. KN. 1879. VII. 346. PN. 1879. november 3. 30. évf. 264. sz. 
Az 1879. november 3-án tartott országgyőlés rövid ismertetése: E. 1879. november 3. 11. évf. 526. 
sz., E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz.  
1071 Hoffmann képviselı szerint csak arról lehet szó, hogy a honosított személy tíz év eltelte elıtt a 
törvényhozás tagja lehessen-e vagy sem. Véleménye szerint a törvény a királyi prerogatívákat 
egyoldalúan nem változtatta meg. Az uralkodó bárkit fıispánná nevezhetett ki, vagy bárkinek grófi 
címet adományozhatott, amelynek következtében a fırendi tábla tagja lett. Az uralkodó „valakit a 
magyar állampolgársággal megadományoz, ez passzív választási képességgel ne bírjon, abban nagy 
érdeket valóban nem látok.” KN. 1879. VII. 347. Veszter Imre hozzászólása: KN. 1879. VII. 344-345. 
H. 1879. október 30. 17. évf. 261. sz. 
1072 Simonyi Ernı indítványára kijelentette, hogy nem támogatja, hogy a fentebb említett jogokat csak 
született magyar állampolgár gyakorolhasson. KN. 1879. VII. 347. Vö. Simonyi Ernı javaslata. KN. 
1879. VII. 346. 
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A képviselık között voltak azonban olyan személyek – többek között 

Mocsáry Lajos is – akik nem értettek egyet a miniszterelnök érveivel. Ez a 

szabályozás elıjogot jelentett volna még akkor is, ha nemesi címet nem kapna 

az illetı személy. Ebben az esetben azokról a személyekrıl volt szó, akiket 

korábban az országgyőlés honosított, „és ha visszatekintünk arra, hogy miként 

történik az országgyőlésen a honosítások, azt tapasztaljuk, hogy 

országgyőléseink e tekintetben igen bıkezően jártak el és nem tanúsítottak 

valami nagy személyválogatást.”1073 A képviselı abban sem látna megfelelı 

garanciát, ha a kormány javasolná az arra érdemes személyeket az 

uralkodónak, hiszen létezhetne olyan kormány is, amely feltétlenül teljesítené 

a király utasításait. 

A miniszterelnök viszontválaszából kiderül, hogy a régi honosítási 

rendszerrel szemben a törvényjavaslat a magyar állampolgárság megszerzését 

rendkívüli érdemekhez kötött. Véleménye szerint korábban egyszerően a 

„tetszéstıl” függött.1074 

Ezt követıen Simonyi Ernı indítványára reagált és nem támogatta, 

hogy csak született magyar állampolgár lehessen a törvényhozás tagja, de a 

politikai jogok gyakorlásában némi megszorítást vélt szükségesnek, hiszen 

eddig az volt egyetlen feltétel, hogy öt évig kellett az országban lakni és egy 

községi illetıségbe kellett tartozni. Szerinte a megszorítások olyan széles körő 

kiterjesztése lenne helyes és célravezetı, hogy a honosított állampolgár soha 

sem lehetett volna tagja az országgyőlésnek. Tisza Kálmán szerint nem 

valósulhatott volna meg, hogy a törvényhozást többségében idegen 

származású személyek alkossák, hiszen a magyar állampolgárok nem 

választottak volna meg egy olyan parlamentet, amelyben a tagok nagy része 

külföldön született.  

Szederkényi Nándor elsı megjegyzése az volt, hogy a magyar 

állampolgárság megszerezhetı lett volna kérelemre a meghatározott feltételek 

                                                 
1073 Mocsáry Lajos gyakorlatias példát hozott állításának igazolására. A rendkívüli érdemeket abban 
látta megtestesülni, hogy az országban állomásozó katonák magyar leányokat vettek feleségül és 
megszerezték a birtokaikat. Azt azonban hozzátette, hogy az ilyen honosított személy gyermekeit és 
unokáit rendkívül magas színvonalú magyar neveltetésben részesítették. KN. 1879. VII. 347. 
1074 KN. 1879. VII. 347. 
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teljesítése mellett, de a honosított személy ne lehessen a magyar 

törvényhozásnak és a magyar korona tanácsának a tagja. Ezzel azt próbálta 

biztosítani, hogy a törvényhozásban csak olyan személyek vehettek volna 

részt, akik az ország gazdasági és politikai helyzetével tisztában voltak. El 

szerette volna kerülni, hogy a honosítottak közül azok a személyek irányítsák 

a politikát, akik esetleg más országok érdekeit szolgálták. 

A régi joggyakorlat folytonosságát figyelhetjük meg Péchy Jenı szerint 

abban, hogy a javaslat megengedte a magyar király részére, hogy a 

belügyminisztérium javaslata alapján, az általános feltételeket mellızve, 

királyi okirattal honosítson valakit. Az elbocsátást háború idején szintén 

királyi jogkörbe utalták, amelyet a nemzetbiztonság indokolt. E királyi 

jogosítvány szoros összefüggésben volt a legfıbb hadúri jog gyakorlásának 

kérdésével. Szederkényi elismerte annak a rendelkezésnek a létjogosultságát, 

hogy a minisztérium javasolja azoknak a személyeknek a felvételét a magyar 

állampolgárok közé, akik a magyar haza iránt rendkívüli érdemeket szereztek. 

Az ilyen személyek honosítása a magyar törvényhozást illette volna meg, 

amelyet a régi magyar joggyakorlattal indokolt. 

A királyi honosítási joggal kapcsolatban az 1577:70. tc. 1. §-át hozta fel 

példaként, amelyben I. Ferdinánd e jogot magának tartotta fenn.1075 Azt 

azonban elismerte, hogy ez a rendelkezés utólagos becikkelyezés eredménye 

volt. A törvényjavaslatban a minisztériumi elıterjesztés érvényesült, amely 

minden aggodalmat el kellett, hogy oszlasson. Az országgyőlésbe való 

bekerülésrıl a nép dönthet a választások alakalmával, így arról is, hogy ki 

fogja képviselni lakosságot. 

Szederkényi Nándor fontosnak tartotta, hogy a honosított személy ne 

lehessen azonnal a magyar törvényhozás és koronatanács tagja. Az angol 

példát tartotta követendınek. Javasolta, hogy magyar állampolgárságot 

külföldieknek csak a magyar törvényhozás adhassa meg, akik a hőségesküt a 

magyar uralkodónak tették volna le. 

                                                 
1075 H. 1879. október 30. 17. évf. 261. sz. 
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Az igazságügyminiszter a kivándorlás növekedésével indokolta a 

tervezett változtatásokat. A király jogkörével kapcsolatban pedig az 1550:77. 

tc. rendelkezéseit említette, miszerint a törvény ıfelségét ruházta fel azon 

joggal, hogy külföldi személyeknek magyar állampolgárságot adjon (extra 

consilio pralatorum et magnatorum suae Majestati).1076 A király is kiadhatta a 

honosítási okiratot az országgyőlésen kívül. Azok a személyek, akiket ilyen 

formában honosítottak, egyszersmind az ország fıurai közé kerültek, és mint 

ilyenek az országgyőlésre személyes meghívót (literae regales) kaptak, amely 

együtt járt a magyar nemesség megszerzésével. 

A fırendek közé csak az országgyőlés hozzájárulását követıen lehetett 

bekerülni (1885:VII. tc.).1077 Vutkovich szerint az oklevéllel honosított 

azonnal a fırendi tábla tagja lett.1078 A honosított magyar állampolgárokat a 

minisztertanács elıterjesztése után a törvényhozás engedélye mellett lehetett 

törvényhozási tagsággal felruházni.1079 

Báró Neffzer Károly az országgyőlési meghívólevél kiszolgáltatását 

kérte, amely bizonyította volna magyar állampolgárságát. Az Országos 

Levéltár a következıket állapította meg az ügyben. Neffzer János Jakab és 

testvére Neffzer Farkas Konrád I. Lipót királytól magyar nemességet nyertek. 

Neffzer János Jakab honosítását az 1715:136. törvénycikk tartalmazta és a 

bárói címet 1745-ben kapta meg. Ez azt jelentette volna, hogy a törvényes 

leszármazókat is megillette volna a fıúri jog gyakorlása. A kérelmezı Neffzer 

Konrád utódjának vallotta magát. A levéltár nem tudta igazolni, hogy Neffzer 

Farkas Konrád indigena báró lett volna, aki örökbe fogadta a kérelmezı ısét 

1754-ben. A kérelemhez melléket örökbefogadást jóváhagyó iratot Mária 

Terézia nem, mint magyar király írta alá és nem a magyar udvari kancellária 

adta ki, amelyben egy 1734. évi privilégiumra volt hivatkozás. A Neffzer 

                                                 
1076 E. 1879. október 10. 11. évf. 486. sz.  
1077 NAGY, 1907. 111., MADARI − PARRAGI, 1993. 68., HARGITAI, 1993. 721., EÖTTEVÉNYI, 1911. 64., 
KMETY, 1911. 76. 
1078 Ezt támasztotta alá Horváth kijelentése is, miszerint a törvény 15. §-ában rögzítettek alól a 17. § 
kivételnek minısült. Az elızı az egyszerő honosítást jelentette, míg az utóbbi a királyi oklevéllel 
történı állampolgárság szerzést szabályozta. HORVÁTH, 1894. 123. Ugyanezen véleményen volt: 
FERDINÁNDY, 1902. 242. 
1079 VUTKOVICH, 1904. 182-183. 
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család bárói diplomája azonban 1745-bıl való, amelynek következtében 

„világos, hogy folyamodó Urat magyar bárói rang meg nem illeti nem is 

találtatott a magyar udvari kancelláriai levéltárban nyoma annak, hogy ı vagy 

elei királyi meghívót kaptak volna.”1080 Nem lehetett bizonyítani, hogy a 

kérelmezı apja az 1830-as években királyi meghívólevelet kapott volna az 

országgyőlésre. 

Az illetı az 1881/84. évi országgyőlésre kérte a királyi meghívólevelet. 

Az ügyben kérték, hogy a fırendi tábla elnöke is nyilatkozzon. Az átiratban 

közölte, hogy az 1884. február 10-én tartott ülésen az ügyet tárgyalás alá 

vették és megállapították, hogy Neffzer János Jakabtól való egyenes 

leszármazást nem lehetett bebizonyítani.1081  

Egy másik ügy kapcsán felmerült, hogy a fırendi házban örökös 

tagsági joggal rendelkezı személyek magyar állampolgároknak minısültek-e? 

A probléma herceg Porczia Nándor honosítási ügye révén került a figyelem 

középpontjába. A kérelmezı is ilyen örökös tagsági joggal rendelkezı 

indigena volt. Az anyagokból kiderült, hogy az ünnepélyes honfiúsítás, „ép 

úgy mint a gyökeres nemesség” az állampolgárságot implicite magába 

foglalta.1082 

A belügyminisztérium ugyanezen álláspontra helyezkedett gróf Kinsky 

Ernı Rudolf (cs. és kir. kamarás) állampolgársági ügyében. A kérelmében 

elıadta, hogy gróf Kinsky Ferencz Ferdinánd fia gróf Kinsky Lipót 

leszármazója, amelyet mellékletként benyújtott családfával igazolt. Elıadta, 

hogy a család az indigenátust az 1723:124. tc. által szerezte meg. A 

kérelméhez csatolta még a keresztlevelét. Osztrák állampolgárnak minısült és 

gyermekkorától kezdve Ausztriában élt, ahol házasságot kötött Bojári Vigyázó 

Jozefával 1888-ban. A családi körülményekre hivatkozva magyar 

honosságáról és az indigenatussal együtt járó jogok gyakorlásáról lemondott. 

                                                 
1080 MOL K 150. 1884. I. 10. 2558. jksz. 2558. apsz. 
1081 A fırendi ház elnöke a miniszterelnökhöz intézett levélében (232/1884. sz.) is ugyan ezen a 
véleményen volt. Nem tudták bebizonyítani, hogy a kérelmezı felmenıjének, báró Neffzer Wolfgang 
Konrádnak honfiúsítását törvénybe iktatták volna. MOL K 150. 1884. I. 10. 2558. jksz. 2558. apsz. 
1082 MOL K 150. 1890. I. 10. 26420. jksz. 2716. apsz. 
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Hivatkozott az állampolgársági törvényre és kérte felesége elbocsátását a 

magyar állampolgári kötelékbıl. 

Bojári Vigyázó Jozefa szerint „rövid nászunk elég hosszú volt, hogy 

arról meggyızzön, miszerint jövım gróf Kinszky Ernı kezében biztosítottnak 

nem tekinthetı.”1083 Válópert indított és visszaköltözött az édesapjához. A 

válópert szükségképpen megelızte egy „formális” békéltetés 1888. november 

4-én, ahol a gróf is megjelent. A válóperben igazolni kellett, hogy gróf 

Kinszky Ernı magyar állampolgárnak minısült. A grófi család leszármazási 

„zsebkönyve” is bizonyította a magyar indigenátust, és „minthogy nevezett 

gróf Kinszky Lipót egyenes utódainak s e szerint gróf Kinszky Ernınek is 

örökös fırendiházi tagsági jogosultsága az 1886 évi VIII. törvényczikk 1. §-a 

által világosan fenntartatott.”1084 A gróf az „Angern ura” címet viselte és az 

angerni uradalom tulajdonosa volt, amely terület egy része Magyarországon, 

Pozsony megyében volt, amelynek következtében az országban adót fizetett. 

A Kinszky Ernıné elıadta, hogy „azon tudatban” ment feleségül a grófhoz, 

hogy magyar állampolgárnak is (!) minısült, így honpolgárságát a 

házasságkötéssel nem veszíti el. Ezért kérte a belügyminiszter, hogy állapítsa 

meg gróf Kinszky Ernı magyar állampolgárságát „nehogy azon oltalomból, 

melyben védtelen nı a magyar törvények által részesíttetik, jogellenesen 

elüttessen.”1085 

A belügyi anyagokból kiderült, hogy gróf Kinszky Ernı felmenıit 

ünnepélyes honfiúsították, amelynek következtében az 1885:VII. törvénycikk 

megalkotását követıen is a fırendi házban ülési és szavazati joggal 

„egybekötött grófi méltóság az állampolgárságot már feltételezi”.1086 Fırendi 

házi tagsággal csak azokat a személyeket lehetett felruházni, akik leszármazás 

vagy „más alapon” magyar állampolgároknak minısültek. Az állampolgárság 

megszőnésével a fırendi házi tagság is elveszett. Ezt „physicai” akadálynak 

tekintették, amelynek elhárításával a fırendi házi tagsági jogviszony is feléledt 

                                                 
1083 Bojári Vigyázó Jozefa, gróf Kinszky Ernıné levele: MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. 
apsz. 
1084 MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. apsz. 
1085 MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. apsz. 
1086 MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. apsz. 
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volna. A visszahonosítás következtében megszerzett állampolgárságnak 

szintén ilyen jogkövetkezménye lett volna a törvényes leszármazók esetében 

is.  

A másik igen jelentıs probléma az volt, hogy a korabeli magyar 

állampolgársági jogunk a lemondást nem ismerte. A nemesi jogok 

gyakorlásától meg lehetett fosztani valakit (1514:34., 35. tc.). A lemondás 

örökre megszakította volna a fırendi házi tagsággal járó jogok gyakorlásának 

lehetıségét, ezért arra az álláspontra helyezkedett a minisztérium, hogy „ily 

lemondásnak helye nem lehet, […] törvényhozás jogáról levén szó” a 

kérelmezınek az országgyőlés elé kellett volna terjeszteni ügyét.1087 

Az országgyőlés a közjogi hagyományoknak megfelelıen szigorúan 

határozta meg, hogy ki vehetett részt munkájában. A született magyar 

állampolgárok esetében a korábbi törvények (pl. 1848:V. tc., 1874:XXXIII. 

tc.) határozták meg, hogy ki lehetett képviselı, amely a honosított 

állampolgárokra is vonatkozott. A fırendi tábla rendi jellege és a reformok 

szükségessége már azonban megmutatkozott. 

 

b. Nemesítés 

 

A honosított személy magyar nemességet nem szerezhetett.1088 Gulner Gyula 

javasolta, hogy e mondat után vegyék bele a törvény szövegébe a 

következıket: „magyar nemességet csak magyar állampolgár nyerhet.”1089 A 

nemesi cím adományozása az 1848:III. tc. szerint a mindenkori magyar királyt 

illette meg.1090 A nemesi címet nem tartotta megszüntethetınek, de olyan 

korlátok közé kell szorítani, amelyek megfelelnek a kor közjogi viszonyainak. 

                                                 
1087 MOL K 150. 1888. I. 10. 80838. jksz. 69955. apsz. 
1088 Bozóky szerint az 1879. évi állampolgársági törvényünk elfogadásával az idegenek nemesítése 
megszőnt. BOZÓKY, 1899. 294-295., PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. 
1089 KN. 1879. VII. 349. A 17.§-hoz Molnár Aladár javasolta, hogy a királyi oklevéllel történı 
honosítás esetén az illetı csak akkor lehessen a törvényhozás tagja, ha igazolta, hogy a korábbi 
állampolgársága szerinti ország elbocsátotta. Ezt a javaslatot azonban nem fogadták el. KI. 1879. X. 
370. sz. 209. 
1090 1848:III. tc. 7. § kimondta, hogy az „érsekek, püspökök, prépostok s apátok és az ország 
zászlósainak kinevezése, kegyelmezési joggyakorlata és a nemességnek, czímnek és rendeknek 
osztása, mindig az illetı felelıs magyar miniszter ellenjegyzése mellett, egyenesen ı Felségét illeti.” 
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Érvényre kellett jutatni, „hogy senki czímét, […] kiváltságot ne vegyen 

igénybe a nélkül, hogy az azzal járó kötelezettségeket és terheket is 

átvállalná.”1091 

Ha valaki megakarja szerezni a magyar nemesi címet, akkor be kellett 

lépjen a magyar álam kötelékébe és viselnie kellett az azzal járó terheket. „De, 

hogy oly olcsó dicsıségben részesüljön valaki, hogy másutt esetleg nem 

tudván megszerezni a ’von’-t neve elı, ide jöjjön s itt szerezze azt meg, a 

nélkül, hogy az állampolgárság terheiben is osztoznék” azt nem tartotta 

elfogadhatónak.1092 

Ezt követıen Pauler Tivadar főzött megjegyzést az indítványhoz. 

Részletesen ismertette az 1848:III. tc. ide vonatkozó rendelkezéseit és 

megemlítette, hogy csak a született magyar állampolgár vagy az ünnepélyesen 

honosított személy szerezhetett magyar nemességet. Az uralkodónak nem 

lehetett mást ajánlani nemesítésre, mint aki már honos volt, vagy 

meghatározott ideig az ország területén lakott és az adózók lajstromában 

szerepelt.1093 

Ezt követıen Molnár Aladár az igazságügyminiszterhez intézett 

kérdésében arra volt kíváncsi, hogy a törvény elfogadását követıen is 

érvényben marad-e a hallgatólagos honfiúsítás vagy sem. Ennek megfelelıen a 

nemesség adományozása iránt is intézkedni kell. 

A miniszter szerint az uralkodnak csak azt a személyt ajánlhatja, aki 

vagy magyar állampolgár, vagy honosított volt. Kivételt képezett az 

ünnepélyes honfiúsítás, mert az együtt járt a nemesi cím adományozásával. 

                                                 
1091 Gulner helyesen állapította meg, hogy a királyt felelısségre vonni nem lehetett. Tevékenységének 
egyetlen kontrollját az 1848:III. tc.-ben rögzített miniszteri felelısség jelentette. A fenntartott 
felségjogok körébe tartozott a kegyelem gyakorlásának a joga, amelynek korlátját a felelısségre vont 
miniszterek esetében szintén az 1848:III. tc. tartalmazta. KN. 1879. VII. 349. A királyi felségjogok 
ismertetéséhez: KALMÁR , 1902. 161-169. 
1092 Véleménye szerint nem lehetne olyan személyeknek nemesi rangot adományozni, akik nem vették 
a fáradságot, hogy honosítsák magukat és a magyar állampolgárságot megszerezzék. KN. 1879. VII. 
349-350. 
1093 Pauler részletesen kifejtette a véleményét az 1848. évi törvények kapcsán. A már korábban 
említett kinevezéseket az uralkodó magának tartotta fenn, a többi, a végrehajtás területére tartozó 
jogokat pedig átengedte István nádornak. „Ebbıl a törvénybıl a józan hermeneutika szabályai szerint 
nem lehet azt következtetni, hogy az ország zászlósai, püspökök, apátok részére fennállott régebbi 
intézkedések úgy töröltettek el, hogy a miniszter magát azokon túlteheti, hanem hogy  az 
idevonatkozó régi szabályok ma is fennállanak és a miniszterre kötelezı erıvel bírnak.” KN. 1879. 
VII. 350. 
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Véleménye szerint abban az esetben, ha a hallgatólagos honfiúsítás 

megszőnnék, akkor ilyen módon senkit sem lehetne ajánlani, kivéve azokat a 

személyeket, akik az állampolgárságukat a 47. § értelmében már korábban 

megszerezték. Ezért nem tartotta szükségesnek e szabály rögzítését.1094 

Molnár szerint a javaslat 18. §-a kimondta, hogy az állampolgárság 

megszerzésével nemesi cím nem jár. „Ha a nemességet ily valami 

distinctiónak tekintjük, akkor, ha tetszik a törvényhozásnak, ám törölje el,” de 

a képviselı azon a véleményen volt, hogy még ez nem történt meg, akkor 

talán ki kellett volna mondani a törvényben, hogy nemességet csak magyar 

állampolgárnak lehetett adományozni.1095 

Mindezek után Tisza Kálmán vette védelmébe a 18. §-t. E szakasz célja 

az volt, hogy kimondja, hogy ha valaki olyan titulussal rendelkezett, amely 

fırendiházi tagsággal járt együtt, még akkor sem lehetett a ház tagja, ha a 

törvényben meghatározott módon honosították. 

Gulner képviselı indítványával kapcsolatban megjegyezte, hogy 

magyar nemesség megszerzésére csak magyar állampolgárt lehet ajánlani. Ha 

e törvény meg is változtatná a magyar állampolgárság megszerzésének 

feltételeit, nem érintené azt az elvet, hogy csak magyar honost lehetett 

javasolni a magyar nemesi cím elnyerésére. E törvényben csak azt kellett 

szabályozni, hogy valaki milyen jogokat és kötelezettségeket szerezett, ha 

magyar állampolgár lett, de nem lehetett arról rendelkezni, hogy milyen 

feltételek mellett kaphatott valaki magyar nemességet.1096 

Szilágyi Dezsı szerint nem elválaszthatatlan következménye a 

honosításnak a nemesség megszerzése. A képviselı a javaslat szövege szerint 

nem látott arra biztosítékot, hogy olyan személyek ne kerüljenek bele a 

törvényhozásba, akiket az ország arra nem tartott érdemesnek. Az uralkodónak 

meg volt az alkotmányos joga, hogy idegen embernek nemességet és 

                                                 
1094 Pauler Tivadar hozzászólása. KN. 1879. VII. 350. 
1095 Molnár szerint éppen a hallgatólagos honfiúsítás eltörlése miatt kell a szabályokat rögzíteni. Nem 
utolsó sorban pedig azért, mert az állampolgárság megszerzésével a nemesség adományozása nem járt 
együtt. KN. 1879. VII. 351., PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. 
1096 Tisza kijelentette, hogy azért fontos a törvényjavaslat fentebb ismertetett 18. §-a, mert tisztázni 
kell, hogy a honosított annak ellenére sem kaphatott fırendi táblai tagságot, ha a rangja egyébként erre 
feljogosította volna. Gulner javaslata: KN. 1879. VII. 349-350. 
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fırendiházi tagságot adjon az illetékes miniszter elıterjesztése alapján, még 

akkor is, ha a honosítási feltételek nem állnak fenn. Ez a „joga megvan a 

fejedelemnek, mert az egyik actussal adományozza a honosságot, a másik 

actussal a nemességet: addig mi igazi biztosítékot abban nem látunk, hogy 

valaki csak a két királyi actus utján válhatik fırendiházi taggá”.1097 

Támogatta Molnár Aladár felvetését, mert szerinte is az új törvény által 

a honosítás alapjaiban változott meg Magyarországon. A hallgatólagos 

honfiúsítás megszőnt volna, amely korábban csak a municipiális hatóságok 

jogkörében került elintézésre. A törvényjavaslat e rendelkezésébıl arra a téves 

következtetésre lehet jutni, hogy a nemesség adományozása a királyi jogot 

nem érinti. Korábban a letelepedés és a meghatározott idın keresztüli 

folyamatos helyben lakás elegendı volt a királyi jog gyakorlásához. Ilyen 

interpretatio mellett elıfordulhatna, hogy a kormány a királyi jogot kiterjesztı 

értelemben magyarázza. Ezért tartotta fontosnak a precíz szabályozást, még ha 

az esetleg egy fölösleges jogtétel törvénybe iktatását is jelentené.1098 

Az alapelvek közé teljesen beilleszthetınek vélte Gulner Gyula 

indítványát, miszerint a magyar nemesség megszerzésének feltétele a magyar 

állampolgárság. A kormány támogatását kérte, hogy ezzel együtt „emlékébe 

visszahozza a kormány a régi magyar közjogi és politikai felfogásnak azon 

elvét, mely a magyar nemesség adományozását, mint az érdem borostyánát 

tekintve […] a törvényben helyet foglal, azon szellem is eszébe fog jutni a 

kormánynak és utódainak, hogy minı szellemben kell ezután adományozási 

jogot még a magyar honpolgárok körében is gyakorolni.” 1099 

A honosítási bizottság elıadója két okból sem tartotta elfogadhatónak 

az elmondottakat. Egyrészt azért, mert királyi jogot szabályozott, amelynek 

gyakorlása mindig miniszteri ellenjegyzéshez volt kötve. Másodszor pedig 

azért, mert ha elfogadták volna ezt a rendelkezést, sem érték volna el a kívánt 

célt, vagy legalább is egyoldalú maradt volna, míg ki nem mondták volna, 

                                                 
1097 KN. 1879. VII. 351. 
1098 Szilágyi Dezsı szerint mindenki helyeselte a 18. § rendelkezéseit. Molnár Aladár hozzászólása: 
KN. 1879. VII. 350-351. Szilágyi Dezsı javaslata: KN. 1879. VII. 351-352. 
1099 Gulner képviselı javaslatát is hasonló okok miatt támogatta. KN. 1879. VII. 352. Gulner Gyula 
hozzászólása: KN. 1879. VII. 349-350 
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hogy a magyar állampolgár honosságának elvesztésével egyszersmind 

elveszíti magyar nemességét. A javaslat támogatása esetén a nemesi jogát 

elvesztett személy gyermekeit büntetnék azzal, hogy nekik külön kellene 

megszerezni a magyar nemességet. Végül a 18. §-t a képviselık változatlanul 

fogadták el. 

Péchy Jenı kitért Molnár Aladár azon indítványára, hogy a 

visszahonosított személy tíz év eltelte elıtt tagja lehessen a törvényhozásnak, 

ha a korábbi állampolgársága szerinti ország elbocsátotta. Ez a szabályozás a 

királyi okirattal történı honosításra vonatkozott.1100 Molnár azzal indokolta 

javaslatát, hogy valaki egyszerre ne lehessen két ország törvényhozó 

testületének a tagja. Véleménye szerint ezt a rendelkezést nem csak a királyi 

által honosítottakra kellene kiterjeszteni. A képviselı szerint a „magyar 

törvényhozás bármely tagjától meg kell követelni, az, hogy mindenekelıtt és 

kizárólagosan a magyar állam érdekeit, a magyar állam javát hordozza sziven 

és mozdítsa elı.”1101 Tisza támogatta a bizottság javaslatát, de Molnár 

értelmezését már nem fogadta el.1102  

A törvény hatályba lépését követıen sem a rendes, sem pedig a 

rendkívüli honosítás nem adott nemességet. Koronaırré sem lehetett 

választani a honosított személyt (1608: k. e. 3., 4. tc.). Az okirat által 

honosított személy csak tíz év elteltével válhatott a képviselıház tagjává.1103 

Drezler József örökbefogadási ügyében felmerült az örökbefogadó 

(Faiszi Ányos Ferencz) nemesi rangjának megszerzése. A honosítandó 

kérelmében megemlítette, hogy fel szerette volna venni az örökbefogadó 

magyar nemességét, nemesi elınevét és címét, valamint az Ányos családi 

nevét. Ez egyben azt is bizonyította, hogy az állampolgárság megszerzésével 

                                                 
1100 A bizottsági jelentése a naplóban is megtalálható. KN. 1879. VIII. 4. 
1101 Ez egyben a kettıs állampolgárság megelızésére is vonatkozott. KN. 1879. VIII. 5. 
1102 KN. 1879. VIII. 5. Ezzel kapcsolatban Szederkényi Nándor is kifejtette véleményét. KN. 1879. 
VIII. 6. A Molnár képviselı által benyújtott javaslatot nem fogadták el. KN. 1879. VIII. 6. 
1103 Az 1608. évi törvény ide vonatkozó rendelkezése szerint „országnak régi szokása így kivánván 
[…] hogy az országban amannak a kezén hagyják a koronát, akik ırzésére a világi született magyarok 
közül megválasztanak.” Vö. VUTKOVICH, 1904. 183. Kiss szerint az állampolgárság nem csak nemesi, 
hanem fınemesi kiváltsággal sem járt együtt. KISS, 1886. 151. Ezért nem lehetett privilégiumnak 
tekinteni az oklevelet, hiszen ennek éppen a kiváltság jellege hiányzott. BALOGH, 1901. 78-79. 
Tomcsányi is kiemelte, hogy honosítás által nem lehetett magyar nemességet szerezni. TOMCSÁNYI, 
1940. 148. 
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nem járt együtt a magyar nemesi cím elnyerése, még akkor sem, ha 

örökbefogadásról volt szó. A honosítási oklevélben meg említették, hogy a 

magyar állampolgárságot „magyar nemessége, nemesi elıneve és czíme 

átruházása nélkül” szerezte meg.1104 A nemesi cím megszerzése iránt a 

belügyminiszter útján lehetett intézkedni, amelynek érvényességéhez a király 

jóváhagyását is be kellett szerezni. Az örökbefogadási szerzıdés elsı 

pontjában az örökbefogadó felajánlotta, hogy Drezler az „ı czímét használja 

és nemességét elnyerje”.1105 Ez azonban nem jelentette azt, hogy Drezler 

minden további eljárás nélkül megszerezte volna a nemesi rangot.1106  

Thurn-Taxis Egon alezredes hercegi címének Magyarországon történı 

használatát kérte. Az ügyet 1885. január 21-én a minisztertanácsban is 

megtárgyalták, amelynek eredményeként javasolták az uralkodónak az 

alezredes és törvényes utódai számára a hercegi méltóság díjmentes 

adományozását.1107 Az ügy kapcsán kiderült, hogy az érdemleges tárgyalást a 

király személye körüli miniszter magának szerette volna fenntartani. 

Kérdésként vetıdött fel, hogy melyik miniszternek kell felterjeszteni az ügyet 

az uralkodó elé. Az sem volt egyértelmő, hogy az eljárásért kell-e díjat fizetni 

vagy sem. Az ügy anyagából kiderült, hogy a díjfizetést meghatározó 

szabályzat a hercegi rang megadásáért fizetendı összeget nem határozta meg. 

Ezzel szemben a grófi cím elnyerése esetén elıre meghatározott díjat kellett 

fizetni, különbséget téve aszerint, hogy „új vagy régi” családról volt szó, 

amelynek következtében az elsı esetben 5250 ft-ot, míg az utóbbi alkalomkor 

3150 ft-ot állapítottak meg. 

Az alispáni felterjesztés szerint a folyamodó a magyar állampolgárság 

megszerzését és a hercegi cím használatát kérte. Az iratok alapján kiderült, 

hogy a kérelmezı Torontál megyében lakott és 1872-tıl a közterhekhez is 

hozzájárult. Kérelmében feltüntette három kiskorú gyermekének nevét. A 

herceg részt vett a megyei politika irányításában, virilis joggal rendelkezett és 

                                                 
1104 MOL K 150. 1885. I. 10. 34590. jksz. 30. apsz. 
1105 MOL K 150. 1885. I. 10. 34590. jksz. 30. apsz. 
1106 MOL K 150. 1885. I. 10. 34590. jksz. 30. apsz. 
1107 A minisztertanácsi jegyzıkönyvi kivonat: MOL K 150. 1885. I. 10. 19178. jksz. 1609. apsz. 
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tagja volt a közigazgatási bizottságnak. Beszélte a magyar nyelvet és 

gyermekeit magyarnak nevelte, akik magyar anyától származtak. Számos 

választmányi tisztséget is elvállalt és a megyei lótenyésztı bizottság elnöke 

volt. A kérelmezı a községi illetıséget megszerezte és az 1879:L. tc. 48. §-a 

alapján magyar állampolgárnak minısült, amelynek következtében utóbb csak 

a hercegi cím használatának engedélyezését kérte. Az alispán a kérelem 

kapcsán elıadta, hogy a herceg milyen kiváló érdemeket teljesített a haza 

érdekében. A helyi lókiállítások és vásárok szervezésében rész vett. 

Gondoskodott arról, hogy a „községek lóállományuknak megfelelı állami 

ménekkel látassanak el”.1108 Nevéhez köthetı a lótenyésztés és a nemesítés 

elımozdítása megfelelı szabályrendeletek megalkotásával. A kérelemben a 

herceg elıadta, hogy családja a király iránti hőség tanúsítása következtében 

megszerezte a magyar honfiúságot az 1840:51. tc. alapján. Részt vett az 1864. 

és 1866. évi hadjáratban elıbb, mint százados, majd mint ezredes.  

A belügyminiszteri anyagok között megtalálható a Budapesti Közlöny 

számára eljutatott levél, amely tartalmazta az uralkodó engedélyének a 

megadását és aláírását, amely mellett miniszteri ellenjegyzésként báró Orczy 

Béla kézjegye található.1109 

 

D. Kedvezményezett honosítás  

 

A kedvezményezett honosítás (visszahonosítás) országgyőlési vitája során 

Csider Károly a következı indítványt terjesztette elı.1110 A községi illetıség 

szerinti hatóságnál kellett beterjeszteni a visszahonosítási kérvényt. A 

visszahonosított személy a törvényhozás tagja lehetett a korábban ismertetett 

                                                 
1108 MOL K 150. 1885. I. 10. 19178. jksz. 1609. apsz 
1109 A herceget két választókerületben akarták képviselıjelöltnek állítani. MOL K 150. 1885. I. 10. 
19178. jksz. 1609. apsz. Képes is a miniszteri ellenjegyzés intézményét emelte ki a parlamentáris 
rendszerben. KÉPES, 2001. 27. 
1110 Ferenczy Ferenc nem tartja megfelelınek a visszahonosítás szó használatát, mivel az illetı 
személy nem a „régi, elvesztett jogát szerzi vissza,” hanem új jogot szerzett. „Az ún. visszahonosítás 
által nyert állampolgárság nem restitutio in integrum, hanem egy új állampolgári jogosítvány.” Ezt az 
eskü letételével és a hasonló eljárási szabályokkal látta indokoltnak. FERENCZY, 1930. 66., 
PONGRÁCZ, 1938. 28-29.    
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tíz év elteltét megelızıen, kivéve, ha korábban honosítás révén szerezte meg a 

magyar állampolgárságot.1111  

Visszahonosításnak nevezték azt az eljárást, amellyel a magyar 

állampolgárságát újból meg lehetett szerezni. Egyet lehet érteni Eöttevényi 

megállapításával, hogy ebben az esetben nem új állampolgárság 

megszerzésérıl, hanem egy régi jogviszony felújításáról van szó.1112 A 

legfontosabb különbség az elızı eljáráshoz képest az volt, hogy a 

visszahonosítást csak az eredetileg magyar állampolgárok vehették igénybe, 

míg a honosítás a külföldiek számára volt fenntartva. Ezt a könnyített eljárást 

nem minden volt magyar állampolgár vehette igénybe. Ide tartoztak azok, 

akiket hatósági határozattal fosztottak meg a magyar állampolgárságától. Az 

ilyen személyek súlyosan megszegték az állampolgári kötelességeiket. 

Visszavehetı volt a magyar állampolgárok közé, aki elbocsátás vagy távollét 

miatt veszítette el honpolgárságát és idıközben nem szerzett másik 

állampolgárságot. Ebben az esetben nem írták elı feltételként, hogy 

visszatérjen Magyarország területére lakni. Alapvetıen a hontalanság 

elkerülése miatt vezették be ezt a szabályt.1113 Vissza kellett venni azt a 

személyt, aki távollét vagy elbocsátás miatt veszítette el a magyar 

állampolgárságát és az ország területére visszatért. Az elıbbi esetben csupán a 

lehetıség állt fenn, míg az utóbbiban kötelezı volt a visszavétel a feltételek 

teljesítése mellett.1114 E körbe tartoztak azok a személyek, akik törvényesítés 

útján veszítették el a magyar állampolgárságukat, amelynek következtében az 

apjuk honossága révén már külföldieknek számítottak.1115 Ferenczy szerint a 

honosítással és a visszahonosítással egyaránt új állampolgárságot szerezett 

valaki, azonban ténylegesen nagy különbség volt a kettı között, mert az utóbbi 

esetben csak a jogi kapcsolat szakadt meg a „magyar állam s azon fia közt, ki 

                                                 
1111 A honosítási bizottság Csider Károly javaslatait támogatta. A képviselık többsége elfogadta a 
javaslatot. KN. 1879. VIII. 7., KI. 1879. X. 370. sz. 210. 
1112 EÖTTEVÉNYI, 1911. 69. 
1113 A hontalanokkal kapcsolatos eljárást egy belügyminiszteri átirat is érintette. A törvényben 
rögzített feltételeket, ha nem tudta teljesíteni, akkor lehetıség volt a méltányosság és a hontalanság 
elkerülése érdekében a honosításra. A belügyminiszter a hontalant az 1886:XXII. tc. 16. §-a alapján 
valamelyik községi illetıségbe utalta. FERENCZY, 1930. 169-170. 
1114 VUTKOVICH, 1904. 188., HORVÁTH, 1894. 127-128. 
1115 FERENCZY, 1930. 65.  
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magyar állampolgárságát elvesztette, az erkölcsi kapcsolat még sem szőnt meg 

köztük.”1116  

A kedvezményes honosításon belül különbözı csoportokat lehetett 

kialakítani. Az a személy, aki állampolgárságát elbocsátás vagy távollét által 

veszítette el, és más honosságot nem szerzett, visszavehetı volt még akkor is, 

ha idıközben nem tért vissza az ország területére. Az ilyen személy az 

állampolgárság újbóli megszerzésével megkapta az elızı községi 

illetıségét.1117 Abban az esetben, ha újabb állampolgárságot szerzett, a 

kedvezményes honosítás útján csak akkor szerezhette meg a magyar 

állampolgárságot, ha az ország területére visszatért és valamelyik község 

kilátásba helyezte az illetıségébe való felvételét. Az utóbbi esetben a 

belügyminiszternek nem volt mérlegelési lehetısége az állampolgárság 

megadására, ellentétben az elızıvel. 

Az állampolgársági törvényünk további kedvezményeket biztosított a 

nık és a kiskorúak részére. Az a nı, aki nem önállóan, hanem férje 

elbocsátása, távolléte vagy külföldivel kötött házassága révén veszítette el 

állampolgárságát, idıközben házassága megszőnt és a községi illetıség 

megszerzése végett elindította az eljárást, megkapta a magyar 

állampolgárságot. Ebben az esetben az in integrum restitutio volt a cél, mert a 

nı nem saját akaratából veszítette el a magyar állampolgárságát.1118 Az a 

kiskorú, aki törvényes apja elbocsátása vagy távolléte miatt veszítette el 

honosságát, akkor kapta meg újból a magyar állampolgárságot, ha az apja 

meghalt vagy nagykorú lett és a községi kötelékbe való felvétele folyamatban 

volt.1119 Kiskorú gyermek esetében be kellett szerezni a gyám 

hozzájárulását.1120  

Az állampolgárságukat elvesztett személyek kétféleképpen kaphatták 

vissza honosságukat: visszanyeréssel és visszahonosítással. Visszanyerhette 

                                                 
1116 Uo. 66.  
1117 KMETY, 1911. 77., FERDINÁNDY, 1902. 252., VUTKOVICH, 1904. 188. 
1118 VUTKOVICH, 1904. 189. A nık állampolgársághoz: HARASZTI, 1934. 492-496. 
1119 Egyébként a nagykorú gyermek az apa jogán nem szerezhetett állampolgárságot. FERENCZY, 
1930. 157., PONGRÁCZ, 1938. 30-31., KMETY, 1911. 77., FERDINÁNDY, 1902. 252., EÖTTEVÉNYI, 
1911. 69-70. 
1120 VUTKOVICH, 1904. 189. 
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magyar állampolgárságát az a nı, aki külföldi férfihoz ment feleségül és 

házasságát az illetékes bíróság érvénytelenítette.1121 Ez a lehetıség csak a 

házasság érvénytelenségének volt a következménye, amely révén a nı 

automatikusan visszakapta a magyar állampolgárságot. 

A benyújtott kérvényhez csatolni kellett azokat az iratokat, amelyekkel 

igazolni tudta, hogy korábban magyar állampolgár volt.1122 Az eljárás minden 

más szempontból megegyezett a rendes honosítással.1123 A visszahonosításnál 

nem kívánták meg, hogy öt év óta belföldön lakjon, az adózók lajtromában 

szerepeljen, és vagyonnal rendelkezzen, amelybıl magát és családját el tudja 

tartani.1124 

A visszahonosítottra nem érvényesült az a szabály, amely szerint a 

törvényhozásnak csak tíz év elteltével lehetett a tagja, kivéve, ha a magyar 

állampolgárságot honosítással szerezte és ennek idejétıl még a tíz év nem telt 

el.1125 

A visszahonosítási kérvényt azon törvényhatóság elsı számú 

tisztviselıjénél kellett benyújtani, ahol a községi illetıség megszerzését 

kilátásba helyezték. Kérdés, hogy mit kellett abban az esetben tenni, ha az 

illetı eredetileg nemes volt? Kmety szerint „szigoruan formai jog-értelmezés 

szerint nem nyeri vissza a nemességet, de a törvény a visszahonosítással teljes 

in integrum restitutiót czéloz, s azért a ratio szerinti magyarázat mellett a 

nemesség visszanyerése is vitatható.”1126 Kmety elfogadta Szivák azon 

véleményét, hogy a visszahonosítás révén a fırendiházi tagságot nem kapták 

meg automatikusan, amelyet csak úgy szerezhettek meg újból, ha a törvényi 

feltételeket teljesítették.1127 Ferdinándy nem osztotta ezt az álláspontot. A 

nemesi jogok élvezetét újból biztosította, mert a „magyar nemesség és 

fırendőség az állampolgárság elvesztése folytán el nem vész, […] hanem csak 

                                                 
1121 HORVÁTH, 1894. 127., VUTKOVICH, 1904. 188. 
1122 FERENCZY, 1930. 152.  
1123 PONGRÁCZ, 1938. 31-32., FERENCZY, 1930. 67. 
1124 FERDINÁNDY, 1902. 252. 
1125 NAGY, 1907. 116. Ugyanezen a véleményen volt Ferdinándy is. FERDINÁNDY, 1902. 252., 
HORVÁTH, 1894. 128., VUTKOVICH, 1904. 189., EÖTTEVÉNYI, 1911. 70. 
1126 KMETY, 1911. 77. 
1127 Uo. 77. 
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szünetel, de visszahonosítás által ujra feléled.”1128 Az állampolgárságát 

elvesztett nemes a címét, a címerét és az elınevét használhatta, csak az azzal 

összefüggı jogait (pl. választójog, örökös fırendiházi tagság) nem 

gyakorolhatta.1129 Molnár véleménye is Kemty álláspontját igazolta. A 

visszahonosítás által nyert állampolgárság esetén nem ismerte el az in 

integrum restitutio-t és új állampolgárságnak tekintette, amelynek 

következtében a visszahonosítás nem adta meg a lehetıség, hogy a fırendiházi 

tagságát gyakorolhassa az illetı, amelyet korábban elveszített a 

honosságával.1130 Nem volt feltétlenül szükséges a visszahonosításhoz, hogy a 

kérelmezı igazolja, hogy nincs más állampolgársága.1131 

Kolisch Samu gyártulajdonos 1862-ben szerezte meg a bécsi 

illetıséget. Pozsony városában rendelkezett ingatlannal és kérte a 

visszahonosítását. Pozsonyban született Kolisch Károly és Rebeka törvényes 

gyermekeként 1829-ben, amelynek következtében magyar állampolgár volt és 

a pozsonyi községi illetıséget leszármazás révén szerezte meg. Bécsben 

tanulta ki a selyemszövés mesterségét, amelyet követıen a városban dolgozott. 

A kérelmezı vissza akart települni, hogy „hazaföldbe” hajtsa le fejét 

„nyugalomra hol szüleim porai nyugszanak”.1132 Ezért kérte a visszahonosítást 

magának és három kiskorú gyermekének (Józsefnek, Rezsınek és Reginának). 

A kérelemben elıadta, hogy az osztrák állam már elbocsátotta, községi 

felvételi igérvénnyel és közel 200.000 ft értékő ingatlannal rendelkezett. A 

belügyminiszter kiállította a visszahonosítási okiratot.1133 

Hadházi Galambos Gergı is kérelmezte visszahonosítását, aki 

eredetileg magyar állampolgár volt. Pesten jogot hallgatott, amelyet követıen 

önként lépett be a 31. gyalogezredbe és az 1866. évi olasz hadjáratban, mint 

                                                 
1128 FERDINÁNDY, 1902. 252. Vö. KMETY, 1911. 77. 
1129 FERDINÁNDY, 1902. 252. 
1130 MOLNÁR, 1929. 110. 
1131 KMETY, 1911. 77. 
1132 MOL K 150. 1882. I. 10. 70880. jksz. 68990. apsz. 
1133 A polgármester felterjesztésében támogatta a kérelmet, amelybıl kiderült, hogy a feleségétıl 
elvált. 410/1882. sz. pozsonyi polgármesteri levél. MOL K 150. 1882. I. 10. 70880. jksz. 68990. apsz. 
Hellmer Ernı visszahonosítási ügye kapcsán elemezhetı volt az 1882-ben bekövetkezett kivándorlás. 
Az utóbbi esetben a honvédelmi miniszter azért engedélyezte a kiskorú gyermek kivándorlását az 
apjával Franciaországba, mert nem volt hadköteles. MOL K 150. 1884. I. 10. 26. jksz. 26. apsz. 
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hadnagy vett részt. Ebben az évben fogadta fiává Hadházi Galambos László, 

amelyet követıen a 11. huszárezredbe került át, ahol 1869-ig szolgált és 

fıhadnagyi kinevezést kapott. A katonai pályát elhagyva a közös 

külügyminisztériumban dolgozott, mint fogalmazó, amelynek következtében 

Ausztriában akart letelepedni, és kérte a magyar állam kötelékébıl való 

elbocsátást. A kivándorlási engedélyben rögzítették, hogy tartalékos katonai 

szolgálatba helyezték, amely azonban nem akadályozta az osztrák állami 

kötelékbe való felvételt.1134 Az alispáni levélbıl kiderült, hogy a 

visszahonosításhoz minden feltételnek eleget tett. A visszahonosítási okirat 

tanúsította, hogy az esküt a kézbesítéstıl számított egy éven belül kellett 

letennie.1135 

Hockhenburger Ferencz visszahonosítási ügyét bonyolította, hogy 

idıközben megörökölte apja vagyonát, amelynek ügyében az illetékes 

árvaszék nyilatkozatát is be kellett várni.1136 

A korábban visszahonosított személy elbocsátását csak azt követıen 

kérhette, ha visszahonosítási okiratának beszolgáltatta. Dr. Thır Ágoston 

Frigyes azonban elvesztette okmányait. Ez megakadályozta, hogy az illetı 

személy Romániába kivándoroljon és a felkínált orvosi állást elvállalhassa. A 

46389/1885. sz. visszahonosítási okiratot érvénytelenítették, amelyet 

közzétettek a Rendıri Közlönyben 1890-ben.1137 Szintén visszahonosítás 

révén szerezte meg a magyar állampolgárságot Paczovszky Vinczéné, aki 

özvegységre jutott.1138 

                                                 
1134 MOL K 150. 1883. I. 10. 14744. jksz. 1899. apsz. A kivándorlási engedélyt 1879-ben 26536. sz. 
alatt állították ki. 
1135 MOL K 150. 1883. I. 10. 14744. jksz. 1899. apsz. A visszahonosítási engedélyt 1883-ban 1899. 
szám alatt állították ki. 
1136 Az elbocsátást a 32869/1878. sz. honvédelmi miniszteri irat szerint a védkötelezettség nem 
akadályozta. A kérelmezı kivándorlására vonatkozó adatok: MOL K 150. 1878. I. 10. 29487. jksz. 
16982. apsz. A kivándorlási engedélye: MOL K 150. 1878. I. 10. 40193. jksz. 16982. apsz. A 
visszahonosításnál hivatkoztak az 1879:L. tc. 40. §-ára. MOL K 150. 1882. I. 10. 208. jksz. 208. apsz. 
1137 A kérelmezıt eredetileg 1874-ben bocsátották el a magyar állam kötelékébıl, de ezzel a 
lehetıséggel nem élt és más állampolgárságot sem szerzett, amelynek következtében az 1879:L. tc. 
39. és 40. §§-aira hivatkozva kérte visszahonosítását. Kivándorlási okirata: MOL K 150. 1874. M. 7. 
38215. jksz. Alapszám hiányzik. Dr. Thır Ágoston Frigyes visszahonosítási okirata: MOL K 150. 
1888. I. 10. 46389. jksz. 23790. apsz. Az érvénytelenítés: MOL K 150. 1890. I. 10. 13509. jksz. 2083. 
apsz. 
1138 MOL K 150. 1890. I. 10. 12611. jksz. 7587. apsz. A visszahonosítási okirat: MOL K 150. 1890. I. 
10. 7587. jksz. 10. apsz. 
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A visszahonosítás a volt magyar állampolgárok számára teremtett 

lehetıséget arra, hogy meghatározott feltételek mellett újból megszerezhessék 

a honosságot. A törvény pontosan rögzítette a szabályait, amelyeket a 

gyakorlatban is következetesen alkalmaztak. 

 

E. Tömegesen visszatelepülık honosítása 

 

A fentebb említett rendelkezések a kivándorolt személy és annak közvetlen 

hozzátartozóik esetében érvényesültek és nem számoltak a több generációval 

korábban kivándorolt magyarok utódainak visszatérésével. A Pesti Napló 

hasábjain jelent meg Kossuth Lajosnak Helfy Ignáczhoz írt levele, amelyben a 

tömeges honosítást hozta szóba. Véleménye szerint az „idegenek 

naturalizációja, különbözı szabályok szerint ugyan, de nem mindenütt a 

világon személyrıl-személyre egyenkint despenzáltatik.”1139 Ezt pótolta az 

1884:IV. tc., amely kiterjesztette az állampolgársági törtvénynek a 

kedvezményes honosításra vonatkozó rendelkezéseit.1140   

A törvényjavaslatot Tisza Kálmán miniszterelnök terjesztette be 1886. 

február 4-én.1141 A közigazgatási bizottság elıadója, Molnár Viktor szerint a 

törvényre azért van szükség, mert a Bukovinából visszatelepülı székelyek 

helyzetét meg kell oldani.1142 Ezt támasztották alá a minisztertanácsi 

jegyzıkönyvek is, hiszen a törvényjavaslat célja az volt, hogy megkönnyítse 

azoknak a személyeknek a visszatelepülését, akik magyar felmenıkkel 

rendelkezetek.1143 A javaslat módosította az 1879:L. tc. bizonyos 

rendelkezéseit. Az ötévi helybelakás és az adófizetés alól a visszatelepülık 

mentességet kaptak. A belügyminiszternek kellett végrehajtania a törvényt.1144 

                                                 
1139 PN. 1879. október 29. 30. évf. 260. sz. 
1140 FERENCZY, 1930. 68., VUTKOVICH, 1904. 189. 
1141 KN. 1886. VIII. 376. A közigazgatási bizottsághoz küldték meg véleményes jelentés végett. A 
bizottság hangsúlyozta, hogy a javaslat elısegítette a kivándorolt személyek visszahonosítását. KI. 
1886. XI. 340. sz. 1., PN. 1886. február 5. 37. évf. 36. sz.  
1142 Ez a javaslat megkönnyítette a honosítást és a községi illetıség megszerzését. KN. 1886. X. 226. 
1143 A minisztertanács hozzájárult, hogy a miniszterelnök a király elıszentesítését követıen 
beterjessze a javaslatát az országgyőlésnek. MtJkv. 17. sz. MOL 27 (1886. 01. 16.) 46R/60 
1144 E törvényjavaslat megkönnyítette azoknak a személyeknek a visszahonosítását, akik egy helyre 
települtek le. KN. 1886. X. 227. 
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Szederkényi képviselı is egyetértett a törvény intenciójával, de közjogi 

aggályai voltak. Ezek közül az egyik legjelentısebb Horvátországot és a bán 

jogkörét érintette. Véleménye szerint a törvény végrehajtásában a bán nem 

vehetett volna részt, mert a közös törvényhozásnak nem tartozott 

felelısséggel, a „felelısség egyenesen és kizárólag a közös kormányra hárul, 

tehát a végrehajtás is ıt illeti.” 1145 Véleménye szerint eseti jellegő törvény 

elfogadásával kellett volna megoldani a problémát. Indítványozta, hogy a 

kormány vonja vissza törvényjavaslatát.1146 

Tisza pontosított a javaslaton és kijelentette, hogy nem tömeges 

településrıl, hanem visszatelepülésrıl volt szó. Nem értett egyet Szederkényi 

véleményével, mert szerinte csak a magyar korona összes országaira lehet egy 

ilyen törvényt alkotni, amelyet az 1879:L. tc. 1. §-ával indokolt, amelyben 

kifejezte, hogy a magyar korona országaiban az állampolgárság „egy és 

ugyanaz”. A horvát bánt megilletı végrehajtási jogot nem lehetett elvitatni. 

Nem tartotta célszerőnek, hogy minden egyes tömeges visszatelepülés 

esetében külön törvényt alkosson az országgyőlés.1147 Hoitsy Pál nem a 

törvényjavaslat szükségességét vitatta, hanem az abban nyújtott 

kedvezmények sorát nem tartotta kielégítınek.1148  

Nem lehetett figyelembe venni azt a tényt, hogy a kérelmezı elıdei 

mikor vándoroltak ki. A községi illetıséget hivatalból kellett megállapítani és 

                                                 
1145 A képviselı maga is elismerte, hogy az 1879:L. tc. végrehajtása a horvát területeken a bán 
jogkörébe tartozott. KN. 1886. X. 227. Gyurkovics György szerint a bán végrehajtási jogkörét nem 
lehet elvitatni. KN. 1886. X. 229. 
1146 Ezt azért szerette volna elérni, hogy a bán jogkörét tovább ne szélesítse a magyar törvényhozás. A 
csángó betelepülést hozta fel példaként. A „tömeges betelepülésre nézve állandó törvényt hozni, olyan 
közjogi” hiba lett volna, amely a „bán jogkörét kiterjeszti és a közös törvényhozásból kifolyólag a 
bánnak olyan jogot ad, mely az 1868. évi kiegyezés határán is túl megy”. KN. 1886. X. 228.  
1147 A miniszterelnök szerint bármikor elıfordulhatott volna, hogy több száz család szeretne 
visszatelepülni, amelyet a jogszabály hiánya megnehezítene. KN. 1886. X. 228. 
1148 A képviselı szerint nem lenne elégséges, hogy a bélyegilletéket elengednék. Javasolta, hogy az 
adófizetési és a honvédelmi kötelezettségek teljesítése alól is biztosítson felmentést bizonyos idıre a 
törvényhozás. KN. 1886. X. 228-229. Ezzel a véleménnyel Tisza Kálmán is egyetértett és 
hangsúlyozta, hogy a viasztelepülık számára adófizetési kedvezmény nyújtanak. KN. 1886. X. 229-
230. A törvényjavaslat szövege: KI. 1886. X. 334. sz. 337. A képviselıház által elfogadott javaslat: 
KI. 1886. XI. 361. sz. 136. A fırendi ház minden további megjegyzés nélkül elfogadta a javaslatot. 
FN. 1886. III. 88. Az elfogadott törvényszöveg: KI. 1886. XI.. 390. sz. 301-302. A bélyegilleték 
megfizetése a honosítási ügyek kapcsán gyakran elıfordult. Flickhammer Ede ügyében 1 ft 50 kr. 
illeték megfizetésérıl volt szó. MOL K 150. 1885. I. 10. 26595. jksz. 2470. apsz. A javaslat 
tárgyalását nyomon követte a Pesti Napló. PN. 1886. február 19. 37. évf. 50. sz. 
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az egy helyre települık egy kérvényben kérhették honosításukat.1149 Ezért 

általában a tömegesen visszatelepülık egy folyamodványban díj fizetés nélkül 

együttesen kérték a visszahonosításukat.1150 A községi illetıséget a 

belügyminiszter vagy a horvát bán állapította meg.1151 Az 1879:L. tc. 38-44. 

§§-it kellett alkalmazni ebben az esetben. Elégséges feltétel volt, ha a 

kérelmezık kimutatták, hogy elıdeik magyar honosok voltak.1152 

 

F. A horvát bán hatásköre 

 

A horvát bán hatáskörének tervezett szabályozása heves vitát váltott ki az 

országgyőlésen. A képviselık egy része tiltakozott az ellen, hogy a bán a 

belügyminiszterrel azonos jogokat gyakorolhasson az állampolgárság 

megadása tekintetében. Veszter Imre javasolta, hogy a 10. §-t és a következıt 

változatlan formában fogadják el.1153  

A magyar állampolgárságot megadhatta a horvát bán és a határırvidéki 

országos hatóság fınöke. Szerinte ez a szabályozás ellenkezik Magyarország 

és Horvátország között kialakult közjogi viszonnyal.1154 Nem tartotta 

helyesnek, hogy a horvát bán olyan jogkört gyakoroljon, amelynek 

következményei a horvát területeken kívül is érvényesek lennének. A 

törvényjavaslat 1. §-a alapján a magyar korona egész területén az 

                                                 
1149 A törvény a bukovinai csángó magyarok tömeges visszavándorlására adott lehetıséget „és az a 
belátás hozta létre, hogy ezeket a veszendıbe ment magyarokat a magyarság javára meg kell menteni 
és visszatérhetésük megkönnyítésére minden kedvezményt meg kell adni. Nincs kizárva a lehetısége 
azonban annak, hogy e törvény még a jövıben is hasznos szolgálatot fog tenni.” FERENCZY, 1930. 68-
69., NAGY, 1907. 116., PONGRÁCZ, 1938. 32. Eöttevényi is a bukovinai csángókat hozta fel példaként. 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 70. Az 1882-ben mozgalom indult el a csángók között a visszatelepülés 
érdekében. A törvény a telepítés jogi oldalát oldotta meg azzal, hogy az alakiságokat mellızte és az 
ezzel járó költségeket csökkentette. VUTKOVICH, 1904. 190. 
1150 EÖTTEVÉNYI, 1911. 70., HORVÁTH, 1894. 129., MOLNÁR, 1929. 110. 
1151 VUTKOVICH, 1904. 189., MOLNÁR, 1929. 110. FERDINÁNDY, 1902. 253., KISS, 1886. 156., 
BALOGH, 1901. 82.  
1152 KMETY, 1911. 77. 
1153 PN. 1879. október 31. 30. évf. 262. sz. Veszter Imre felszólalása: PN. 1879. november 1. 30. évf. 
263. sz. Az 1879. október 31-én tartott országos ülés ismertetése: E. 1879. október 31. 11. évf. 523. 
sz., E. 1879. november 1. 11. évf. 524. sz. 
1154 Kifejtette, hogy ez szabályozás a két állam által kötött egyezménnyel (1868:XXX. tc.) ellenkezett. 
KN. 1879. VII. 320. A 31. országos ülés ismertetése: E. 1879. október 31. 11. évf. 523. sz., E. 1879. 
november 1. 11. évf. 524. sz. Született egy javaslat a horvát-szlavón honossági viszony rendezésérıl, 
amely a belügyminiszteri általános iratok között nem található. A mutatóból megállapítható 
forráshely: MOL K 150. II. 48259. jksz., VARGA, 2003./b 424., Uı. 2004./a 128-130. 
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állampolgárság „egy és ugyanaz” volt, amelynek következtében a magyar 

honosság megadását vagy megtagadását nem lehetett olyan személyre bízni, 

amelynek illetısége csak az ország egy részére terjedt ki. A közös 

törvényhozás által elfogadott jogszabályok végrehajtásáért az illetékes magyar 

minisztérium felelt, amelynek következtében e jog végrehatása nem illette 

volna meg a horvát bánt, aki az 1868:XXX. tc. értelmében a horvát 

tartománygyőlésnek tartozott felelısséggel. Ezt a logikai érvelést folytatva 

megállapította, hogy ez a jog még kevésbé illetné meg a határırvidék 

vezetıjét, hiszen sem a magyar parlamentnek, sem pedig a horvát 

országgyőlésnek nem tartozik felelısséggel. A közös hadügyminiszternek volt 

alárendelve. A magyar állampolgárság megadása nem minısül közös ügynek, 

amelynek következtében a közös hadügyminiszter e jog gyakorlásába nem 

szólhat bele. 

A Hon hasábjain megjelent cikk a horvát bán jogkörével kapcsolatban a 

következıt írta. A törvényhozó hatalom volt a szuverenitás megtestesítıje. Ez 

azt jelentette, hogy ha a bán megszegte volna a kötelességeit, akkor 

felelısségre lehetett volna vonni. A bán jogát a horvát magyar kiegyezési 

törvény biztosította. A bánnal szembeni kifogások nem állták meg a helyüket, 

amelyet a következık érvekkel támasztott alá. A szuverenitás a 

törvényhozásnál maradt volna. A horvát bán jogkörét csak meghatározott 

feltételek mellett gyakorolhatta volna és a kormány felelısségre vonása 

megfelelı garanciát jelentett.1155 

A magyar-horvát kiegyezésrıl szóló törvény 10. §-a kimondta, hogy az 

állampolgárság iránti törvényhozás közös, de annak végrehatása a Horvát-

Szlavón és Dalmát országoknak van fenntartva. Igaz, hogy ez a törvény a 

horvátoknak végrehajtási jogot biztosított, de azt egy szóval sem mondta ki, 

hogy e jognak Magyarországra kiterjedı hatálya lenne. A „hivatkozott törvény 

követelményeinek teljesen megfelelünk és megadjuk a horvátoknak a jogot, 

melyet javukra a hivatkozott 10. §. Biztosít, ha kimondjuk, hogy magyar 

állampolgárság megadásának, vagy megtagadásának fóruma a minisztertanács, 

                                                 
1155 H. 1879. november 1. 17. évf. 263. sz.  



 304 

vagy a miniszterelnök, mert a minisztertanácsban bennt van a horvát miniszter 

is”.1156 

A miniszterelnök pedig nem csak Magyarországnak, hanem 

Horvátországnak is vezetı minisztere volt. A törvényjavaslat indokolásában 

szerepelt, hogy a minisztertanácsban, amely javaslatot tett a királynak a 

honosításokra, helyet foglalt a horvát miniszter is. 

A honosítási bizottság által elfogadott szöveg gyökeresen felforgatná a 

magyar-horvát közjogi helyzetet. Ezért nem tartotta helyesnek, hogy a horvát 

bán és a határırvidék fınöke Magyarországon uralmi jogokat gyakorolhasson. 

Javasolta, hogy a 10. és a 11. §§-okat a bizottság többsége által 

megfogalmazott formában fogadják el.1157 

Ormay Gábor szerint az alapvetı kérdés az volt, hogy mit értünk a 

törvény végrehajtása alatt. Hangsúlyozta az 1868:XXX. tc. 10. §-ában 

foglaltakat. A végrehatás alatt csak is a honpolgárság megadását, illetve az 

állampolgárság megszerzésére irányuló kérvény megtagadását értette. 

„Alantasabb jelentések, minorum gentium-féle alantasabb hivatalos körök 

közremőködése, végrehajtásnak még nem tekintendı.”1158  

A bizottság többsége által hozott határozat lényegesen megváltoztatná 

az egyezmény 10. §-ába foglalt rendelkezést, mivel a végrehajtást közössé 

tenné. A kisebbségi véleményt támogatók szerint a kormány által beterjesztett 

törvényjavaslat eredeti szövegét kellene elfogadni, amelyet a fentebb említett 

törvény figyelembevétele mellett alkottak meg. Magyarország területén a 

belügyminiszter, a horvát területeken pedig a bánt bízta volna meg e jog 

végrehatásával. 

Ormay szerint a magyar állampolgárságot nem a magyar 

belügyminiszter, vagy a horvát bán adta volna meg, hanem a törvény és az azt 

végreható szervek. 

                                                 
1156 Veszter abból az alapvetı ténybıl indult ki, hogy nem létezett külön horvát, vagy horvát-magyar 
állampolgárság. Ezt a törvényjavaslat is alátámasztotta, mikor kijelentette, hogy a magyar korona 
területén az állampolgárság „egy és ugyanaz”. KN. 1879. VII. 320. 
1157 KN. 1879. VII. 220. 
1158 Ormay szerint a horvát-magyar kiegyezési törvény pontosan fogalmazott, amelyet nem lehetett 
félremagyarázni. KN. 1879. VII. 321. 
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Mivel a felszólalók ragaszkodtak az állampolgárság egységességéhez 

„nem lehet megmondani azt, amennyiben a végrehajtás Horvátországnak már 

fenn lett tartva, hogy a törvény szellemével ellenkezésben lenne az, hogy a 

horvát bán bár ezen egy állampolgárságot adhatja, vagy tagadhatja meg a 

törvény értelmében, a mely egységes állampolgárságnak van elismerve.”1159 

Ezek voltak azok az indokok, amelyek a kisebbségi véleményen lévıket az 

eredeti szöveg elfogadására indították. 

Tisza Kálmán szerint a kiindulópontot az 1868:XXX. tc. ide vonatkozó 

rendelkezései adják. Ugyanezen jogszabály 70. §-a kimondja, hogy e törvény 

olyan alaptörvény, amelyet külön törvényhozási vita tárgya nem lehetett és a 

változtatás csak is olyan módon lehetséges, ahogyan létrejött.1160 

Az 1868. évi törvény rögzíti, hogy a végrehajtás a Horvát-Szlavón-

Dalmátországoknak volt fenntartva. Ez jelenti, hogy az állampolgársági 

törvény egyes rendelkezéseit a horvátországi autonóm hatóságok 

gyakorolhatták. Ezért a fentebb említett törvénytıl eltérni nem lehetett, mert 

az az egyezmény egyoldalú megszegését jelentette volna. „S megvallom, 

annyit hallottam mostanában már beszélni elburkoltan kitőzött törekvésekrıl, 

hogy kénytelen vagyok kimondani, hogy az administartio eszméjének 

mesterkélt elmagyarázásával akarni ezen törvényt megváltoztatni, igazán 

elburkolt törekvés volna.”1161 További lényeges kérdésként merült fel, hogy 

hogyan lehetséges, hogy a horvát bán kiállíthatott volna olyan honosítási 

okmányt, amely a magyar korona összes országának a területére érvényes lett 

volna?1162  

A határırvidékkel kapcsolatban pedig kijelentette, hogy 

Horvátországgal történı egyesítésig a parancsnok, mint „civil kormányzó” 

ugyanazon jogokkal rendelkezett volna, mint a horvát bán. Ezt a helyzetet a 

                                                 
1159 A képviselı külön kitért a határırvidékre felszólalásában, amelynek helyzetét csak ideiglenes 
jelleggel rendezték, az „erre vonatkozó intézkedés csak ideiglenesség természetével” bírt.  KN. 1879. 
VII. 321. 
1160 KN. 1879. VII. 1879. 321. Vö. Ormay Károly hozzászólása. KN. 1879. VII. 220-221.  
1161 KN. 1879. VII. 322. 
1162 A miniszterelnök szerint, amely szerint a szabad királyi város polgárjoga érvényes volt az egész 
országban, és ebben senki nem látta a magyar korona egységének a veszélyeztetését. A magyar korona 
országainak területén érvényes volt, ha egy alispán vagy egy polgármester kiállított egy iratot vagy 
levelet. KN. 1879. VII. 322. 
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kormány és a szakbizottság ideiglenesnek tartotta, amelyet a 

törvényjavaslatban határozottan kifejezésre jutattak. 

A minisztertanács esetében pedig szerinte különbséget kellett tenni a 

rendes adminisztrácó körébe tartozó ügyek, és a kivételes esetek között. A 

törvényjavaslat 17. §-a szerint a minisztertanács felterjesztése alapján történt 

volna meg a magyar állampolgárság megszerzése a honosítás kivételes 

eseteiben.1163 A király joga lett volna az állampolgárság adományozása. 

Háború idején a lehetı legkíméletesebben kellett volna eljárni. 

A bizottság többségi véleményének az elıadója szerint az eredeti 

szöveg felrúgta volna a Horvát-Szlavón-Dalmátországok és Magyarország 

között fennálló közjogi megállapodást. A miniszterelnök ezt nem fogadta el, 

mert az eredeti szöveg respektálta a horvátokkal kötött egyezményt. 

Megjegyezte, hogy voltak az 1868:XXX. tc.-nek olyan pontjai, amelyek 

elfogadását nem tartotta a legszerencsésebbnek a hazára nézve. Fontosabbnak 

vélte, hogy „míg ily egyezmény törvény fennáll: Magyarországnak nemcsak 

szokott igazságszeretete, de épen tekintélye minden viszonyok között 

fentarthatásának és minden illetéktelen aspirátió erélyes visszautasíthatásának 

érdeke is azt követeli, hogy a maga részérıl minden kétely nélkül a törvényt az 

utolsó betőig megtartsa.”1164 Ezért a kisebbségi vélemény elfogadását 

javasolta.1165 

Simonyi Ernı ezzel szemben a többségi véleményt támogatta. A két 

állam közötti egyezmény értelmében azt vélte helyesnek, hogy a magyar 

állampolgárság megadása a törvényhozásnak legyen fenntartva. A 

kérelmezıket a közös országgyőlés honosíthatta volna, mert korábban nem 

gondoltak arra, hogy e jogot a koronára ruházzák. Gyakran a fırendi tábla 

tagja is lett az a honosított, akit nemesi elıjogokkal jutalmaztak. Szerinte nem 

lehetett elképzelni, hogy a horvát bán az egész országra nézve jogokat 

adományozhasson. Ha ez megvalósult volna, akkor elıfordulhatott volna, 

                                                 
1163 PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. 
1164 KN. 1879. VII. 323. 
1165 A kisebbségi vélemény megtalálható: KI. 1879. IX. 338. sz. 2. sz. alatti melléklet. 274-275. A 3. 
sz. melléklet a különvéleményt tartalmazza. KI. 1879. IX. 276-278.  
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hogy azok a személyek lettek volna többségben a képviselıházban, akiket a 

horvát bán honosított. Abszurdnak tartotta azt a helyzetet, hogy a horvát bán 

olyan jogokat adományozzon, amelyeket az illetı személy Magyarországon, 

esetleg Pesten gyakorolna.1166 

A miniszterelnök nem tartotta elfogadhatónak, hogy a képviselık ab 

ovo azt feltételezzék, hogy a horvát bán e törvényt nem megfelelıen fogja 

végrehajtani, és olyan személyeket honosít, akiket nem lehetne. 

A horvát bánt a magyar miniszterelnök felterjesztésére nevezték ki, 

amely azt jelentette, hogy ha a törvénysértı bán eltávolítását nem 

indítványozta, akkor a képviselıház eszközölhette a miniszterelnök 

felelısségre vonását. Ez egyben garanciát jelent a törvény végrehajtására. 

Végezetül pedig megjegyezte, hogy „a törvény meghatározza, hogy valaki 

hová való azonosságú, hol s hol honosítassék s most csak azt teszem utána, 

hogy ha valaki Budapesten akar garázdálkodni, sokkal inkább szeretem, hogy 

ha az magyar polgár, mert akkor magyar törvény szerint elbánunk vele, mintha 

idegen.”1167  

Irányi Dániel szerint azon mégiscsak lehet vitatkozni, hogy az 1868. évi 

törvényben helyesen volt-e benne, hogy az állampolgársági törvény 

végrehajtása a horvát területeken a horvát bán feladata. A honosítási jogot az 

állami élet alapkövének tartotta. „A lovagias ember szavának áll még akkor is, 

ha rá nézve az utóbb kényelmetlenné válik vagy éppen áldozattal jár is.”1168 

Véleménye szerint az észszerőség azt diktálta, hogy nem lehetett megsérteni a 

horvátokat, fıleg egy olyan helyzetben, amikor nem túl barátságos hangulat 

volt a Dráván túl a magyar nép iránt.  

Óvatosságra intette a magyar országgyőlést, hogy csak olyan törvényt 

fogadjon el, amely nem súlyosbítja tovább a már így is eléggé elmérgesült 

                                                 
1166 Érveit külföldi példával támasztotta alá. Badenben sem lehetett volna kiállítani olyan honosítási 
okmányokat, amely alapján az illetı állampolgári jogokat gyakorolhatott volna Poroszországban. A 
képviselı szerint pedig a közös történelmi múlt bebizonyította, hogy nem lehetett bízni a horvátokban, 
„valljuk meg ıszintén és igazán, a horvát kormány és a horvát nemzetbeliek az utóbbi években nem 
mindig mutattak irányunkban barátságos szellemet.” Elképzelhetınek tartotta, hogy az a személy, aki 
a magyar területen nem kapott állampolgárságot, elmegy Horvátországba és ott kéri honosítását. KN. 
1879. VII. 323. 
1167 A miniszterelnök megalapozottnak tartotta Simonyi érveit. KN. 1879. VII. 324. 
1168 KN. 1879. VII. 324. 
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horvát-magyar viszonyt. Az egész közjogi rendszer instabilitását 

eredményezné, ha a horvát-magyar kiegyezés egyetlen egy szakaszát 

önhatalmúlag megváltoztatnák. Felvetette, hogy mi történne, ha a horvát bán 

visszaélne jogával, és olyan személyeket honosítana, akik nem szolgálják a 

magyar érdekeket? Úgy gondolta, hogy ha már eleve ilyen eseteken 

gondolkoztak a képviselık az nem jelentett mást, mint a rosszindulat 

megnyilvánulást. „A feladat nem az egynéhány embernek megtelepedésétıl 

óvni meg a magyar államot. A feladat abban áll, hogy százezreket, a milliókat 

engeszteljük ki és nyerjük meg.”1169 

Voltak a képviselık között olyanok, akik e téren pesszimista nézeteket 

vallottak és szerintük a horvátokat nem lehetett kiengesztelni. „Én, uram, 

bizom a magyar nemzetben, bízom Magyarország jövıjében, bármilyen sötét 

színben, bármilyen reménytelennek lássék is ezt némelyek. Én bízom 

Magyarország felvirágzásában, és függetlenségében, daczára az ezernyi 

bajnak, melylyel küzdünk, daczára az erkölcsi romlásnak, melynek tanui 

vagyunk.”1170 Ezért arra kérte a képviselıházat, hogy ne szegjék meg a 

horvátokkal kötött megállapodást, és ne fogadjanak el olyan törvényt, 

amelynek rendelkezései ezt eredményeznék. 

Ezt követıen Horváth Lajos fejtette ki véleményét és kijelentette, hogy 

fennállhattak volna olyan politikai okok, opportunitási szempontok, amelyek 

kívánatossá tették volna, hogy Horvátország autonómiáját kiterjesszék. Ezt 

azonban nem támogatta, mert szerinte a törvényjavaslat értelmét 

félremagyarázták. 

Az 1868:XXX. tc. 10. §-a azt mondta ki, hogy az állampolgárságról a 

közös országgyőlésen kellett törvényt alkotni, amelynek egyes dispoziciót 

Horvátország közigazgatási egységei hajthatták volna végre. Ebben a 

                                                 
1169 A képviselı kiemelte, hogy az országgyőlés nem ártott a két nemzet kapcsolatának, amelyet 
felboríthat ez a törvényjavaslat, ha nem biztosítják a horvátoknak az 1868. évi törvényben lefektetett 
jogait. KN. 1879. VII. 325. 
1170 Az esküre külön felhívta a figyelmet, mert szerinte nem csak az állampolgárok, hanem az 
uralkodók sem tartották be. A horvátokkal szembeni ellenszenv okát az 1848/49. évi eseményekben 
vélte felfedezni. „Jöhet idı, a midın igenis nagy becset fogunk helyezni horvát szomszédaink 
barátságára. Adja isten, hogy ne jöjjön idı, midın ellenséges indulatunknak kárát valljuk.” KN. 1879. 
VII. 325. 
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törvényjavaslatban nem korlátozták a közös országgyőlés törvényhozási 

jogkörét, mert nem volt pontosan meghatározva, hogy mit dönthetnek el és mit 

nem. Jelen esetben a közös országgyőlés által megalkotott törvénynek horvát 

szervek általi végrehajtásról volt szó, amelyet a törvény 43. §-a is 

alátámasztott. „Mindazon ügyekre nézve, a melyek az 1867:XII. t. cz.-ban s a 

jelen egyezményben a magyar korona összes országait illetıleg, közösnek 

vannak kijelölve, a 10. §-ban foglalt tárgyak kivételével, a végrehajtó hatalmat 

Horvát-, Szlavón- és Dalmátországban is a Budapesten székelı központi 

kormány gyakorolja, saját közegei által.”1171 

A hivatkozott törvény 10. §-ában említett törvények végrehajtása nem a 

központi kormány feladata, hanem a horvát szervek hatáskörébe tartozik. A 

törvényjavaslat végrehajtása a horvát szervek feladata lenne saját területükön. 

Az ellenezık abban tévedtek, hogy a horvát bán adhatta volna meg a 

honossági engedélyt, amelyet a végrehajtó hatalom attribútumának tekintette. 

Ezt a jogot úgy tőntették fel, mint a horvát autonómia rezelvált részét. A 

végrehatás nem jelentett mást, mint a szabadon megalkotott jogszabálynak a 

tényleges törvényes keretek közötti megvalósulását. A végreható hatalom nem 

terjedhetett túl azon a jogkörön, amelyet a törvényhozás számára 

megállapított. 

Maga a felszólaló is a többség véleményét támogatta, amely megfelelt 

az 1868. évi kiegyezés rendelkezései helyes magyarázatának. A képviselık 

meggyızése végett beszélt az 1868. évi törvény genezisérıl.1172 

A magyar bizottság a horvátoknak megengedte, hogy állítsák össze 

kéréseiket és azokat egy német nyelven szerkesztett „Antrag-ban” közölték, 

amelynek 9. §-a a következı volt. „Közös végre a törvényhozás a tengerészeti-

, kereskedelmi-, váltó- és bánya-jogra nézve, mint szintén a biztosítási és 

                                                 
1171  Horvát szerint az 1868. évi törvény értelmét „mesterségesen” félremagyarázták. A hivatkozott 
jogszabály 10. §. a következıket tartalmazta. „Az iparügy rendezésére nézve, a házaló kereskedést is 
ide értve, úgyszintén a nem közkereseti egyesületek ügyében s az útlevélrendszert, az idegenek fölött 
gyakorlandó rendırséget, az állampolgárságot és honosítást illetıleg közös ugyan a törvényhozás, de 
ezen tárgyakra nézve a végrehajtás Horvát-Szlavón- és Dalmátországoknak tartatik fenn.” KN. 1879. 
VII. 326.  
1172 Horváth Lajos és Csengery Antal a jelenlegi képviselık közül tagja volt az 1868. évi 
küldöttségnek is. KN. 1879. VII. 326. 
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egyesületi ügyekben s az útlevél rendszert, az idegenek fölötti gyámkodó 

rendırséget, az állampolgárságot és honosítást illetıleg, azon megszorítással 

mindazonáltal, hogy a közös országgyőlésen megalkotandó ezen törvényekre 

nézve a végrahajtás Horvát-, Szlavón-, Dalmátországoknak világosan 

fenntartassék, mert az országos autonómiának fenntartott igazságügy szakokat 

érintik”.1173 A magyar küldöttség is kifejtette véleményét, amelyet követıen 

készült el az egyezmény már hivatkozott 10. §-a. Hangsúlyozták, hogy a 

végrehajtást csak az igazságszolgáltatás körében tartották fenn a Horvát-, 

Szlavón- és Dalmátországnak.1174  

Az 1867. december 5-én beterjesztett állampolgársági törvényjavaslat 

egyik szakasza a honosság elvesztésének elbírálási szerveként nem egy 

politikai hatóságot, hanem a rendes bíróságot jelölte meg. A horvátok jogosan 

aggódhattak volna azért, hogy az állampolgárságról szóló törvény végrehajtása 

a központi kormány kezébe került volna, akkor az említett kérdés eldöntése 

nem a horvát bíróságok feladata lett volna, hanem az illetékes magyar 

igazságügyi szerveké. Ez pedig azért lett volna valóságos jogsérelem, mert az 

igazságügy teljes mértékben a horvát autonómiába tartozott. 

A 10. § annyiban változott a tárgyalások során, hogy nem kellett 

kiemelni, hogy az igazságszolgáltatás Horvátországot illeti, hiszen az 

1868:XXX. tc. 48. §-a kimondta, hogy „Horvát-Szlavón-Dalmátországok 

önkormányzati joga, mind törvényhozási, mind kormányzati tekintetben 

kiterjed azon országok beigazgatási, vallási és közoktatási ügyeire s az 

igazságügyre, ide értve a tengerészeti jog kiszolgáltatásán kívül a 

törvénykezést is minden fokozatán.”1175 Ezen észrevételek figyelembevétele 

mellett fogalmazódott meg a 10. § tartalma. 

A képviselı szerint világosan kitőnt, hogy a horvátok e törvényekre 

nézve követelték a végrehajtás fenntartását, de nem azért, hogy e területeken 

adminisztratív és politikai jogokat tartsanak fenn maguknak és ezáltal a 

                                                 
1173 A képviselı külön kitért a posta-ügyre, amelyben az autonóm országos igazságszolgáltatási 
szervek járhattak volna el. KN. 1879. VII. 326. 
1174 KN. 1879. VII. 327. A horvát igazságszolgáltatáshoz: RADITS, 1896. 274. 
1175 A képviselı hivatkozott Veszter felszólalására és támogatta javaslatát. KN. 1879. VII. 327.  Vö. 
Veszter Imre hozzászólása. KN. 1879. VII. 319-320. 
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bánnak vindikálják a magyar állampolgárság megadását. Tették ezt azért, mert 

biztosítékot kerestek arra, hogy amennyiben igazságszolgáltatásra kerülne a 

sor, akkor az ügyet ne a magyar bíróságok, hanem a horvát szervek döntsék el. 

A 10. § helyes magyarázata azt jelentette, hogy az állampolgárságról 

szóló törvény végrehajtásáról horvát területeken nem a központi kormány 

szervei, hanem a horvát autonóm kormány gondoskodhatott. Ezért nem 

lehetett a horvát-magyar kiegyezést megtámadni és egyoldalúan módosítani, 

csupán annak téves magyarázata ellen lehetett fellépni. A kérdés így most már 

csak az volt, hogy elfogadják-e a bizottság többségnek a véleményét vagy az 

eredeti miniszteri javaslat 9. és 10. szakaszát? Maga a képviselı természetesen 

az elıbbit támogatta. 

Sérelmesnek vélte, hogy a horvát bán, mint a társország közigazgatási 

vezetıjének aktusa kiterjedı hatállyal bírt volna az anyaország területére, 

amely egy sor közjogi problémát eredményezett volna. Ezt a következı 

példával támasztotta alá. Ha egy személy Magyarországon igényelte az 

állampolgárság megadását és ezt elutasították, akkor még mindig kérhette a 

magyar honosságot a bántól. 

Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a végrehajtó hatalomnak ipso 

iure vannak bizonyos autonóm jogai, amelyeket a priori  nem szabad 

megszorítani. „Ha ez áll, t. ház, akkor mi nem intézkedhetünk ezen törvényre 

nézve például akként, hogy a honfiúságot általában a magyar országgyőlés 

adhassa meg, mert ha ezt rendeli el a magyar országgyőlés […] akkor 

felállhatna a magyar minister és tiltakozhatnék az országgyőlés eljárása ellen, 

mely a végrehajtó hatalom absolut jogain teszi magát.”1176  

Nem lehetett megengedni, hogy a magyar parlamentnek az 

„alkotmányban” gyökerezı hatásköre egy téves magyarázat által veszélybe 

kerüljön. A képviselı támogatta volna egy olyan javaslat benyújtását, 

amelyben a magyar állameszme integritásának védelme jutott volna 

kifejezésre és a horvát bánnak beleszólási (pl. elıterjesztési vagy ajánlattételi) 

                                                 
1176 A képviselı szerint nem az érintett jogszabály megváltoztatását, hanem pontos értelmezését 
szerették volna elérni. KN. 1879. VII. 328. 
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jogot adtak volna.1177 Mihajlovich Károly szólalt fel, aki beszédében kiemelte 

a két ország „egyállamiságát”. 

Nem kellett attól tartani, hogy a horvát bán a hatalmát a magyar 

területekre ki terjeszti, mert csak a törvényben ráruházott jogkört 

gyakorolhatná. Nem lehet kiolvasni a javaslatból ezt az értelmezést, mert a 

horvát bán nem volt más, mint a magyar kormány végrehajtó közege. Nem 

lehet attól tartani, hogy ellenezte volna azt az intézkedést, amelyet a magyar 

törvényhozás elfogadott.1178 

Szilágyi Dezsı a miniszterelnök és Irányi Dániel ellen emelte fel a 

szavát. Nem lehetett erre a törvényjavaslatra úgy tekinteni, mint a horvát 

győlölet lefegyverzésére szolgáló eszközre. Szerinte az ellenzéknek sem az 

volt a célja, hogy az államok közötti kiegyezés megsértsék. Megdöbbentette a 

miniszterelnök véleménye, „a ki benyújtotta a javaslatot, ily fontos kérdésben 

merész véleményt koczkáztatott, praejudiciosus véleményt a magyar össz-

állam jogaira és még csak azt sem tartja érdemesnek, hogy midın a kérdés 

fejtegetik, kötelességszerőleg e házban jelen legyen.”1179 

Szilágyi nem értett egyet a többségi véleményt pártoló képviselıkkel, 

mert burkolt formában módosítani akarták a horvát-magyar kiegyezést a 

végrehatás szó félremagyarázásával. Nem lehetett összeegyeztetni a 

javaslatukat az állampolgársági jog természetével, az alkotmány alapelveivel, 

Horvátország és a horvát bán közjogi státuszával, az 1868:XXX. tc. 

alapelveivel és gyakorlati igényeivel. 

A beszéde elején hivatkozott a javaslat 1. §-ára, amelyben kijelentették, 

hogy a magyar korona összes országaiban az állampolgárság „egy és 

ugyanaz”. Ez azt jelentette, hogy a magyar korona területén azonos volt az 

állampolgárság, „hanem állampolgárja csak az egész magyar államnak 

                                                 
1177 A témához kapcsolódik Irányi Dániel hozzászólása. KN. 1879. VII. 324-325.   
1178 A képviselı támogatta a kisebbség javaslatát. Külön felhívta a figyelmet Irányi Dániel javaslatára. 
Véleménye szerint sem lehetett mesterségesen indulatokat generálni a két nemzet között. KN. 1879. 
VII. 328. Vö. Irányi Dániel hozzászólása. KN. 1879. VII. 324-325. 
1179 A képviselı azonban egyet értett Mihajlovich Károllyal, hogy itt nem arról volt szó, hogy a 
magyar-horvát közjogi viszonyt egy új jogtétellel bıvítsék, hanem hogy helyesen értelmezzék a 
kialakult közjogi viszonyt. KN. 1879. VII. 328. Vö. Mihajlovich Károly hozzászólása. KN. 1879. VII. 
328. 



 313 

van.”1180 Az állampolgárságot csak egységesen lehetett megadni és 

szabályozni, amelybıl három alapelv következett. Az elsı az volt, hogy az 

oszthatatlan magyar állampolgárság adományozása a magyar állam felségjoga. 

Ez egy olyan jogosítvány volt, amely kizárólag csak a magyar államot illette 

meg. Ebbıl következett a második elv. E jog gyakorlatát nem lehet olyan 

hatóságokra bízni, amelyek nem az egész magyar államot képviselték, és 

amelyek nem a közös országgyőlésnek tartoztak felelısséggel. Nem lehet 

átruházni ezt a jogot olyan hatóságokra, amelyek közjogilag „tisztán területi 

jelleggel” bírtak, „a mely felelısségi viszonyban ez országgyőléshez nem áll, a 

mely egyedül és kizárólag ellenırzı organuma a felségjogok gyakorlatának az 

egész magyar államban.”1181 Végezetül pedig, hogy a végrehajtás fenntartása 

nem foglalt magába új, az egész magyar államot illetı uralmi jog 

adományozását a területi hatóságoknak. A végrehatás kifejezés az 1868:XXX. 

tc. szerint csakis olyan cselekményeket jelentett, amelyeket a hatóságok 

területi hatalmuknál fogva, közjogi jellegők teljes megóvásával végezhettek. 

Mit tartalmazott a kormány javaslata? A tervezet megadta a bánnak és a 

határırvidéki országos kapitánynak, hogy magyar állampolgárságot 

adományozzon. A területi hatóságok gyakorolhatták e jogot, amelynek 

következtében döntéseik az egész országban érvényesek voltak. 

Véleménye szerint ez a szabályozás beleütközött az 1868:XXX. tc. 

alapelvébe, mert e törvény szerint a horvát bán méltósága a legmagasabb 

tisztség e területen, de mégis tisztán területi hatósággá redukálta. A horvát bán 

csak a horvát tartománygyőlésnek felelt és cselekményeit csak ez a szerv 

ellenırizte, szükség esetén bíráskodhatott felette. A javaslat szerint a bán a 

magyar államot megilletı felségjogot gyakorolhatott volna. Ha pedig ezt 

megtehette volna, akkor a magyar országgyőlés ellenırzése alá kellett volna 

tartoznia. Ez azonban már túlment volna a bán területi jellegén és módosult 

volna az országok között fennálló közjogi helyzet. Úgy gondolta, hogy ezt 

                                                 
1180 Szilágyi Dezsı szerint az állampolgársági törvényjavaslatért azt a személyt lehet felelıssé tenni, 
akinek a neve szerepel a jogszabály alatt. KN. 1879. VII. 329. Hegedős Sándor azonban nem értett 
egyet a képviselı véleményével. KN. 1879. VII. 329. 
1181 KN. 1879. VII. 330. 
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nem szerették volna elfogadni a képviselık, akkor nem akarhatták annak 

következményét sem. Nem lehetett úgy gyakorolni egy magyar állami 

felségjogot, hogy annak birtokosa ne tartozzon felelısséggel a közös 

országgyőlésnek, amely minden felségjog gyakorlását ellenırizte. Még 

bonyolultabbá tette a helyzetet, hogy ezt a jogot megadták volna a 

határırvidéki parancsnoknak is. 

A miniszterelnök által hivatkozott 1873:XXVII. tc. és a 1873:XXVIII. 

tc. a volt határırvidék csak azon részeire vonatkozott, amelyeket már 

polgárosítottak.1182 E hatóságokra nézve megjegyezte, hogy e terület 

vezetıjére ne ruházzanak ilyen jogokat. 

Mihajlovich szerint a horvát bán a magyar minisztérium végrehajtó 

közege volt. A honosítás adományozása a magyar korona összes országainak 

volt fenntartva.1183 

Ezt követıen a képviselı tovább részletezte az 1868:XXX. tc. 10. §-

ában említett végrehajtás szó értelmét. Figyelembe kellett venni a 

törvényjavaslat és a magyar alkotmányosság alapelveit, „mert oly 

magyarázatot, mely csak a végrehajtás szónak tágabb vagy szőkebb 

értelmezésére vonatkozik; ellenben az ezen törvényben lefektetett 

alapelvekkel meg nem egyezik, helyes, elfogadható magyarázatnak senki sem 

ismerhet el.”1184 

Mindebbıl következett, hogy nem tartotta elfogadhatónak a végrehatás 

szó azon magyarázatát, amelyet a kormány adott. Ha a horvát bán 

jogosítványait vizsgáljuk az 1868:XXX. tc. alapján, akkor megállapítható, 

hogy azok mindegyike tisztán területi jellegő volt. 

                                                 
1182 Véleményét azzal támasztotta alá, hogy e területek hatósága tisztán ideiglenes jellegő volt és 
felelısséggel nem rendelkezett, „alkotmányunkba beillesztve” nem volt, amelynek következtében 
javasolta, hogy a magyar államot érintı felségjog „felelıtlen”gyakorlását ne ruházzák rá. KN. 1879. 
VII. 330. 
1183 Szilágyi szerint Mihajlovichnak el kellett volna fogadni a többség véleményét, amelyet a 
képviselı beszédének magyarázásával támasztott alá. A honosítás adományozását a 
minisztertanácsnak tartotta fenn és a határozat foganatosítását a horvát bánra bízta volna. KN. 1879. 
VII. 331. Vö. Mihajlovich Károly hozzászólása. KN. 1879. VII. 328. 
1184 Nem tartotta helyesnek a „minoritási” javaslatot. KN. 1879. VII. 331. Külön kiemelte Ormay 
felszólalását. Vö. Ormay Károly hozzászólása. KN. 1879. VII. 220-221. 
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A bán rendelkezési joga általában nem terjedt túl Horvátország 

területén.1185 Ezt követıen felvetette, hogy a képviselık egy része miért vélte 

úgy, hogy az állampolgársággal kapcsolatos végrehajtás területileg korlátlan? 

Szilágyi Dezsı azon a véleményen volt, hogy a végrehajtás szót csak úgy 

lehetett értelmezni ebben az esetben, hogy az az alkotmányos 

berendezkedéseinkkel összhangban legyen, és ne sértsék meg a 

Horvátországgal fennálló törvényes kapcsolatot. A kisebbségi álláspontot azért 

hibáztatta, mert ezen szempontokat mellızte és pusztán csak a végrehajtás szó 

jelentésére épített. 

Az egyik legalapvetıbb kérdés az állampolgársági jog végrehajtásánál 

az volt, hogy melyek azok az esetek, amelyekre az 1868:XXX. tc. 10. §-a 

vonatkozott. Csak is olyan ügyek kapcsán merült fel, amikor olyan személyek 

kérték a honosítást, akik Horvátország területén laktak. Ez lett volna az a kör, 

amely tekintetében a végrehajtás a horvát szerveknek volt fenntartva. Azon 

cselekmények tartoztak volna ide, amelyek a honosítás megszerzéséhez, 

elıkészítéséhez vagy foganatosításához szorosan kapcsolódtak. 

Azt azonban rögzíteni kellett, hogy az állampolgárság megadását, 

valamit a polgári jogtól hatóság általi megfosztását csak a magyar állam 

illetékes szervei által lehetett gyakorolni, mert ezek az egész magyar államra 

kihatással voltak. Ezekhez ragaszkodni kellett, de „méltányosságból 

megnyugtatás kedvéért, figyelembıl az ellenvélemény iránt, elmenni azon 

határig, mely valóságos befolyást a horvát bánnak a Horvátország területén 

eszközlendı honosításra nézve, a mellyel, azt hiszem, t. horvátországi 

barátaink megnyugvásával is találkozni fogunk, de az elvet magát nem 

dönthetjük meg.”1186 

Szilágyi Dezsı indítványa befolyást engedett a horvát bánnak e terület 

végrehajtási jogába az 1868:XXX. tc. 10. §-a alapján, de anélkül, hogy a 

                                                 
1185 A képviselı ilyen jognak tartotta az idegenek felett rendészeti jogot, amely tekintetében ugyan az 
a jogszabály biztosította a végrehajtást, mint a honosítás esetében. Véleménye szerint a kitiltás csak a 
horvát-szlavón területekre vonatkozhatott. KN. 1879. VII. 331. 
1186 A képviselı támogatta Horváth Lajos javaslatát, hogy az állampolgárság adományozása a magyar 
miniszterelnök joga lenne, de a horvát bán kezdeményezésére. KN. 1879. VII. 332. Az állampolgárság 
megszerzését a belügyminiszter adhatta meg. Vö. Horváth Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 325-
328.  
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magyar alkotmányosság sérelmet szenvedett volna. Horvátország területén 

nélkülözhetetlen lett volna a bán közremőködése, amely azt jelentette, hogy 

amikor olyan személy kérte az állampolgárságot, aki Horvátország területén 

lakott, a kezdeményezı szerepet a horvát bán kapta volna meg, de a 

megadásról a belügyminiszter dönthetett volna. Ilyen módon senki sem 

kaphatott volna állampolgárságot Horvátországban, ha a horvát bán nem 

javasolta, vagy ha úgy gondolta, hogy nem méltó a magyar állampolgárságra. 

Úgy vélte, hogy nem lehetett minden ellenvéleményt úgy beállítani a 

kormány részérıl, mint amelyekben a horvát-magyar kiegyezés kijátszása 

történt volna meg. Olyan, mindkét fél számára kedvezı javaslatot szeretett 

volna elfogadtatni a képviselıkkel, amelyben a fennálló közjogi helyzet 

érintetlen maradt volna. Ezért indítványozta, „hogy azon idegenekre, a kik 

Horvátszlavónországok területén laknak a honosítás adományozása a horvát 

bán kezdeményezésére és ajánlatára a magyar miniszterelnököt, a 

határırvidéken lakó egyénekre nézve pedig addig, a míg azon részek 

Horvátországba bekebeleztetnek, a magyar miniszterelnököt illeti meg.”1187 

Gróf Apponyi Albert támogató szavaiban kérte a képviselıházat, hogy 

különösebb vita nélkül ne lépjenek túl Szilágyi Dezsı javaslatán és fontolják 

meg.1188 E véleményhez Helfy Ignácz is csatlakozott, aki szerint nem volt 

értelme ilyen gyors ütemben lefolytatott tárgyalásnak, mert „elıre tudjuk, 

hogy önök többségben vannak, irják ki önök az újságban, hogy önök ebben 

állapodtak meg, mert tanácskozásra akkor itt nincs szükség.”1189 

Két olyan jelentıs pontja volt a javaslatnak, amely különösen nagy 

figyelmet érdemelt. Az egyik az országgyőlés szerepét szabályozta az 

állampolgárság megadása tekintetében, „melyek folytán az országgyőlés 

kiadta kezébıl százados jogát és felruházta vele a koronát, ugy hogy lesznek 

                                                 
1187 A képviselı szerint a közjogi elvek sérelme nélkül kellett megoldani a helyzetet. A javaslat helyes 
megszövegezése véget indítványozta, hogy küldjék vissza a bizottsághoz átdolgozás végett. KN. 
1879. VII. 333. 
1188 Gróf Apponyi Albert szerint a közjogi alapelvek kiforgatásáról volt szó, azokról a sarkalatos 
jogokról, amelyek a parlamentarizmus rendszerét is érintették. KN. 1879. VII. 334. Vö. Szilágyi 
Dezsı hozzászólása. KN. 1879. VII. 328-334.  
1189 Helfy szerint a miniszterelnöknek jelen kellett volna lennie Szilágyi Dezsı hozzászólásánál. KN. 
1879. VII. 334. 
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ezentúl Magyarországon honfiak és lesznek császári királyi honfiak.”1190 A 

törvényjavaslat révén a kormány egy harmadik csoportot szeretne kialakítani: 

„báni honfiak,” akiket egyedül a bán honosíthatott volna Magyarországon, 

amelyen keresztül bán befolyása abszolút lett volna. Azt szerették volna elérni, 

hogy az ország kénytelen legyen elismerni magyar állampolgároknak azokat a 

személyeket, akiket egy területi hatóság honosított. „Én megvallom, hogy ha 

30 vagy 29 évvel ezelıtt élnénk, azt mondanám, hogy akadt egy kormány, a 

mely az akkori híres kamarillával kezet fogva, egy tervet dolgoz ki, mely 

szerint oda vigye Magyarországot, hogy egyrészrıl legyen felette császári 

királyi absolut hatalom, másrészrıl egy új Jellasichnak kezébe játsza 

Magyarországot.”1191 Ezért nyomatékosan kérte, hogy a képviselıház ne 

hagyja figyelmen kívül Szilágyi Dezsı indítványát. 

Ezt követıen Tisza Kálmán reagált a felhozott vádakra és 

elfogadhatónak találta az eljárást és a lefolytatott vitát. Véleménye szerint 

mindenképp meg kellett adni a horvátoknak azt, amely jogszerően megillette 

ıket.1192 

Csanády Sándor szerint éppen a miniszterelnök tört pálcát az 1868. évi 

törvény felett, akkor midın részletes vitára került sor. Ezt a törvényt a hazára 

nézve károsnak, sıt egyenesen átkosnak vélte. „A múlt következtetést enged a 

jövıre nézve; mi testvéri érzülettel viseltettünk a legrégibb idıktıl fogva 

horvát atyafiaink irányában, azonban ık hogy hálálták meg a testvéri szeretet, 

megmutatta az 1848-49-iki önvédelmi harcz.”1193 

Ezt követıen a bizottság elıadója azokat a módosításokat említette, 

amelyeket az eredeti törvényjavaslat 10. és 11. szakaszaihoz főztek. Ezek 

                                                 
1190 KN. 1879. VII. 334. 
1191 Véleménye szerint nem tisztázott, hogy e rendelkezés bevezetésével mit akart elérni a kormány, 
amelynek következtében támogatta gróf Apponyi Albert javaslatát. KN. 1879. VII. 335. Vö. gróf 
Apponyi Albert hozzászólása. KN. 1879. VII. 334. 
1192 Tisza az ellenzéki felszólalásokat obstrukcióként értékelte. Véleménye szerint a hozzászólások 
arra irányultak, hogy megakadályozzák a szavazást. Nem értett egyet Helfyvel, mert szerinte a 
„parlamentarismusnak nem követelménye az, hogy a minister minden felszólalásra feleljen és 
reflectáljon.” Tisza hivatkozott arra, hogy elıadta argumentumait a tárgyalás elején. KN. 1879. VII. 
335. 
1193 Az elnök is figyelmezette a képviselıt, mert szerinte a hozzászólása is csak a szavazás elhúzására 
irányult. KN. 1879. VII. 336. Hivatkozott Irányi javaslatára. Vö. Irányi Dániel hozzászólása. KN. 
1879. VII. 324-325., PN. 1879. november 1. 30. évf. 263. sz. 
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érintették a Horvát-Szlavónországot, a határırvidéket, a minisztertanács és a 

magyar miniszterelnök jogait. Péchy Jenı hangsúlyozta, hogy ezek a 

rendelkezések sértették az 1868:XXX. tc. 10. és 70. §-át. A határırvidék külön 

hatóságként történı kezelése csak addig állt volna fenn, amíg azt Horvát-

Szlavónországgal közigazgatásilag nem egyesítik. 

Az elnök mindezek után megkérdezte, hogy a képviselıház a honosítási 

bizottság többségének szövegezését fogadja-e el a tárgyalás alapjának, 

amelyet elvetettek a képviselık 75:141 arányban. Ennek az lett az eredménye, 

hogy Szilágyi Dezsı képviselı indítványt sem fogadták el.1194 

A fırendek egységesítették a szóhasználatot, ami annyit jelentett, hogy 

a 40. §-ban szereplı horvát határırvidék helyett a horvát-szlavón határırvidék 

szerepelt.1195  

Az elfogadott törvény rendelkezéseinek megfelelıen a honosítási 

kérelmet Horvátország területén a bánhoz terjesztették fel jóváhagyásra, aki a 

törvényi feltételek teljesítése esetén kiállította a honosítási okiratot.1196 A 

törvény a horvát bánt ugyanolyan jogkörrel ruházta fel, mint a magyar 

belügyminisztert.1197 A horvát-magyar kiegyezés következtében az 

állampolgárság közös ügynek minısült.1198 A horvát bán joghatósága tehát 

csak territoriális jellegő volt, amely azt jelentette, hogy csak azoknak a 

személyeknek a honosítási és elbocsátási ügyében járhatott el, akik horvát 

területen éltek. Fontos megjegyezni, hogy a bán cselekményeinek joghatása az 

egész állam területére kiterjedt. Az állampolgárság elıfeltételeit (pl. 

rendelkezési képesség, törvényes leszármazás, házassági kötelék) a horvát 

                                                 
1194 PN. 1879. november 1. 30. évf. 263. sz. 
1195 KN. 1879. VIII. 346., KI. 1879. IX. 383. sz. 243., KI. 1879. XIII. 403. sz. 11. A hármas bizottság 
javasolta a módosítást. FN. 1880. I. 311. A hármas bizottság nem fejtette ki bıvebben a véleményét. 
FI. 1880. IV. 164. sz. 52-53. 
1196 BALOGH, 1901. 77-78. 
1197 KISS, 1886. 150. A határırvidéken míg „bekebelezve nem volt” a határırvidéki országos hatóság 
állította ki az okmányokat. FERDINÁNDY, 1902. 240., KMETY, 1911. 75., HORVÁTH, 1894. 123., 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 63. Véleményem szerint az állampolgárság egységét nem bontotta meg, hogy azt 
a magyar belügyminiszter és a horvát bán adhatta meg. Ez csak a végrehajtás területi alapon történı 
megosztását jelentette. Ezen az sem változtatott, hogy az állampolgárság megszerzésének alapját 
képezı községi illetıséget különbözı feltételek mellett lehetett megszerezni a magyar és a horvát 
területeken. Az állampolgársági jogviszony tartalma is eltérı lehetett, amelynek szabályozása legtöbb 
esetben autonóm jogkörbe tartozott. 
1198 FERDINÁNDY, 1902. 166., TOMCSÁNYI, 1940. 122. 
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autonóm jog szerint ítélték meg. Az illetıség megítélése ugyanezen szabályok 

alá esett.1199 

A belügyminiszter anyagokból kevés olyan ügy került elı, amelyek a 

Horvátországot és a határırvidéket érintette. Petrovic Mileva házassági 

ügyében járt el a zágrábi hadfıparancsnokság, mint a határırvidéki országos 

közigazgatási hatóság, aki Petrovic Jakabbal kötött házasságot 1871-ben.1200 

A dualizmus rendszerében nem csak az osztrák-magyar, hanem a 

horvát-magyar viszony is problémát okozott. A horvát bán jogkörének 

meghatározása fontos közjogi kérdéseket (pl. miniszteri felelısség, a bán 

hatásköre és illetékessége) vetett fel az állampolgárság kapcsán, amelyek 

alapvetıen érintették az 1868:XXX. törvénycikkben lefektetett 

rendelkezéseket. 

                                                 
1199 KMETY, 1911. 464. 
1200 MOL K 150. 1879. I. 10. 38140. jksz. 19898. apsz. 
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XI. Az állampolgárság elvesztése 

 

Az elsı állampolgársági törvényünk öt jogcímet sorolt fel, amelyek alapján a 

magyar állampolgárságot el lehetett veszíteni. Ezek a következı voltak: az 

elbocsátás, a hatósági határozat, a távollét, a törvényesítés és a házasság.1201 A 

törvény ezen felsorolása taxatív volt. Lemondás és idegen állampolgárság 

megszerzése révén nem lehetett elveszíteni a honosságot. A magyar 

állampolgár mindaddig megtartotta honosságát, míg azt a fentebb említett 

valamelyik módon el nem veszítette még akkor is, ha közben más ország 

állampolgára lett.1202 

Az állampolgársági kapcsolat egyáltalán nem volt felbonthatatlan, 

hiszen az illetı akaratától függött. A kivándorlás legkézenfekvıbb 

következménye volt az állampolgárság megszőnése, amely történhetett 

elbocsátási kérelemmel és egyéb tények által kifejezett módon. Az utóbbi 

esetbe tartozott, ha valaki kivándorolt és a meghatározott idın belül nem tért 

vissza.1203 

 Ausztriával kialakult közjogi viszony ellenére elveszítette magyar 

állampolgárságát az a személy, aki osztrák állampolgárságot nyert, osztrák 

férfihoz ment feleségül vagy osztrák állami szolgálatba lépett anélkül, hogy 

arra a magyar hatóságok megbízást adtak volna. Az utóbbi alól kivételt 

képeztek azok a személyek, akik a közös ügyek vitelében láttak el 

feladatokat.1204 A két országban nem volt egységes az állampolgársági jog.1205 

                                                 
1201 LADIK , 1932. 11-12., KISTELEKI, 2000./a 57–58., SZITA, 1993. 349. Az a személy, aki idegen 
állampolgárságot szerzett, elızı állampolgárságról önként lemondott, mert „két urnak nem lehet 
egyszerre szolgálni”. KORBULY, 1874. 229-230. Az állampolgárság elvesztésének eseteit röviden 
ismertették, vagy felsorolták a következı szerzık: SZITA , 1993. 348., KISS, 1886. 152., KMETY, 1911. 
78., FERDINÁNDY, 1902. 243., HORVÁTH, 1894. 124., MOLNÁR, 1929. 106., VUTKOVICH, 1904. 183., 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 64. 
1202 Az állampolgári kötelezettségeket még ebben az esetben is teljesíteni kellett. KISS, 1886. 152., 
MOLNÁR, 1929. 106. 
1203 KORBULY, 1874. 230. 
1204 Az 1868:XL. tc. 24., 41. és 55. §§-ai alapján a védkötelezettség alóli felmentést a közös 
hadügyminiszter adta meg. KORBULY, 1874. 231. Németországban az elvesztés rendszerét az 1871. 
június 8-án kiadott birodalmi törvény szabályozta. Esetei a következık voltak: elbocsátás, hatósági 
határozat, tíz éven keresztüli folyamatos külföldi tartózkodás, törvényesítés és a házasság. A francia 
jogban honosítással, külföldön történt letelepedéssel és házasságkötéssel lehetett elveszteni a 
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 Az állampolgárság elvesztésével az azzal összefüggı jogok is 

megszőntek, amely vonatkozott a magyar nemességre is. Mindaddig, amíg az 

illetı nem veszítette el a magyar állampolgárságát a kötelezettségeket (pl. 

védkötelezettség) teljesítenie kellett. Balogh szerint az „állampolgárság 

önmagától meg nem szőnik, hanem mindig csak az állampolgárnak oly ténye 

által, […] mely az állampolgárság elvesztését” vonta maga után.1206 

 

A. Elbocsátás 

 

Az állampolgárság elvesztésének az elsı esete az elbocsátás volt a törvény 

szerint.1207 A törvény lehetıséget adott a magyar honpolgárok részére, hogy 

állampolgárságát ilyen módon megszüntessék és a magyar állam kötelékébıl 

kiléphessenek. Az elbocsátás létrejöttéhez mind az egyéni, mind pedig az 

állami akaratnak találkozni kellett, amelynek következtében nem volt elég, ha 

egy állampolgár egyoldalúan lemondott honosságáról, mert az ilyen 

kijelentésének nem volt joghatása, amelyhez az állam hozzájárulására is 

szükség volt.1208 

Az elbocsátás elıfeltétele volt, hogy a kérvényezı személy eleget 

tegyen a magyar állammal szemben fennálló kötelezettségeinek és ne azzal a 

szándékkal mondjon le állampolgárságáról, hogy éppen ezek alól 

mentesüljön.1209 Mindezekbıl következett, hogy személyes kérelemre 

indították meg az eljárást és csak magyar állampolgárt lehetett elbocsátani.1210 

                                                                                                                                          
honpolgárságot. Az USA-ban megszőnt az állampolgárság, ha elbocsátásukat kérték. A svájci 
köztársaságban csak az illetı kérelmére szőnhetett meg a honpolgárság. Uo. 231-232. Adamovich 
kiemelte, hogy a magyar állampolgárok Ausztriában idegeneknek minısültek. ADAMOVICH , 1935. 
262. 
1205 Bernatzik egy általános osztrák állampolgársági jogról beszélt. Ismertette az kiegyezést követı 
legfontosabb szabályokat. BERNATZIK, 1911. 396-423. 
1206 Ilyen cselekedet lehetett a kivándorlás, de mulasztással is meg lehetett valósítani. BALOGH, 1901. 
79. 
1207 Az 1879:L. tc. 21-30. §-a együtt taglalta a magyar állampolgárság hatósági határozattal történı 
elvesztését az elbocsátással Ez a két jogcím teljesen különbözött egymástól. VAJDA, 1939. 6-9., 
BRÓDY, 1938. 24., NÉMETHY, 1938. 7-8., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 27-29.   
1208 FERENCZY, 1930. 74-75.   
1209 PONGRÁCZ, 1938. 19.  
1210 FERENCZY, 1930. 76., TAR, 1941. 20-21. Ezért a kérelem elintézésnél vizsgálni kellett, hogy az 
indítványt benyújtó személy magyar honos volt-e, továbbá, hogy miért volt szükség az állampolgárság 
megszüntetésére. Igazolnia kellett a magyar állampolgárságát. 
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Az országgyőlési vita során a miniszterelnök az elbocsátás és a 

védkötelezettség kapcsán a következıket mondta „azok az állam kötelékbıl 

csak akkor bocsáthatók el, ha a közös hadügyministertıl; a honvédek pedig 

csak azon esetben, ha a honvédelmi ministertıl kiköltözési engedélyt 

nyertek.”1211 

Az indoklás az volt, hogy sem a magyar honvédelmi miniszter, sem 

pedig a közös hadügyminiszter nem ruházták fel olyan joggal, hogy ilyen 

adminisztratív feladatot lásson el, és kiköltözési engedélyt állítsanak ki. Csak a 

belügyminiszter adhatott ki ilyen okiratot Magyarországon. A 

hadügyminiszter a közös hadsereg tagjaira nézve, a honvédelmi miniszter a 

honvédekre nézve állíthatott ki a véderı kötelékébıl való elbocsátási 

engedélyt. Ezért helyesebb lett volna, ha a törvény szövegében a „véderı 

kötelékébıl elbocsátó levelet nyertek” kifejezés került volna.1212 Gulner Gyula 

felszólalásában támogatta az elhangzottakat, amelynek eredményeként a 

módosításnak megfelelı szöveg került a törvénybe.1213 

Szederkényi szerint a javaslat a közös ügyeket nem bıvítette ki a 

katonai szolgálat kérdésével, hiszen ez a rendelkezés csak azokra vonatkozott, 

akik a közös hadsereghez tartoztak. Ebben az esetben csak akkor lehetett 

engedélyezni a kivándorlást, ha az illetı személy nem a sorkatonai 

kötelezettség teljesítése alól akart szabadulni. Nem kellett bizonyítani a 

kötelezettség teljesítését azoknak a személyeknek, akik Ausztriába szerettek 

volna távozni, mert nem tudták kivonni magukat a közös hadseregben történı 

szolgálat alól.1214 

A közös ügyek kiterjesztésének a szándékát vélte felfedezni Mocsáry 

Lajos a javaslat 22. §-ában, hiszen a sorhadi (tengerészeti), tartalék- és 

póttartaléki szolgálatban állókat csak akkor lehetett volna elbocsátani, ha a 

közös hadügyminisztertıl, a honvédek esetében a honvédelmi minisztertıl 

                                                 
1211 KN. 1879. VII. 353.  
1212 A következıképpen fogalmazták meg a rendelkezést. „A sorhadi (hadi tengerészeti) tartalék- és 
póttartaléki szolgálat kötelezettségében álló egyének csak azon esetben bocsáthatók el a magyar állam 
kötelékébıl, ha a közös hadügyminisztertıl; a honvédek pedig csak azon esetben, ha a honvédelmi 
minisztertıl a véderı kötelékébıl elbocsátó levelet kaptak.” KN. 1879. VII. 353. 
1213 Gulner Gyula hozzászólása. KN. 1879. VII. 353. 
1214 Szederkényi képviselı hozzászólása. KN. 1879. VII. 354. 
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kiköltözési engedélyt kaptak. Ez a szabályozás összhangban volt az 

1868:XLIV. tc. 55. §-ával, amelyben pontosan rögzítették, hogy a 

hadkötelesek kivándorlására csak a közös hadügyminiszter adhat 

engedélyt.1215 A két miniszter között feszültség alakult ki. A képviselı szerint 

különbség volt a kivándorlás és a honpolgári kötelék megszüntetése között. 

Szerinte az 1868:XLIV. tc. ide vonatkozó rendelkezéseit kellett volna 

megváltoztatni. Pontosan azért, mert nem mindegy, hogy sorhadi- vagy 

honvédkatonáról volt szó. 

Szederkényi Nándor szerint a védkötelezettség, amely szintén a fentebb 

említett kiegyezési törvény alapján állt fenn, „amelyet mindig fájdalommal 

veszünk tudomásul” nem involválta, hogy annak, aki kiakart vándorolni 

Ausztriába, vagy éppen fordítva, automatikusan adják meg az útlevelet vagy 

fogadják be az országba.1216 Ez olyan része volt a javaslatnak, amelyben a 

közös ügyek kiterjesztését és egyfajta osztrák-magyar haza kialakítását vélték 

felfedezni a képviselık. 

Hosztinszky János úgy vélte, hogy a 24. §. 1., 2. és 3. pontjában 

felsorolták azokat a kellékeket, amelyek alapján béke idejében a magyar állam 

kötelékébıl az elbocsátás engedélyezhetı lenne.1217 Szederkényi Nándor ennél 

is tovább ment, mert azt mondta, hogy e szakasznak nincs semmi értelme és 

célja. Ez a rendelkezés a viszonosság feltétele mellett Ausztriára nézve 

kiváltságokat biztosítana. Erre provideált a 46. §, amelyben pontosan 

rögzítették, hogy a törvény alól kivételnek volt helye azokkal az államokkal 

szemben, amelyekkel e jogterületen külön szerzıdést kötöttek.1218 E 

rendelkezés alapján, ha szükség volt rá, Ausztriával szemben rendezni lehetett 

volna a viszonyt. A javaslat indokolásában az állt, hogy az 1867:XII. tc. 

értelmében Magyarország Ausztriával védkötelezettségben volt, tehát „azokra 

nézve, kik innen Ausztriába, vagy Ausztriából ide óhajtanak kivándorolni, már 

                                                 
1215 Az országgyőlés 1879. november 3-án tartott ülésének bemutatása: E. 1879. november 3. 11. évf. 
526. sz. és E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz. 
1216 Szederkényi ezt „átvándorlási rendszer”-nek nevezte. KN. 1879. VII. 271. 
1217 KN. 1879. VII. 353. Az országgyőlés 1879. november 3-án tartott ülésének bemutatása: E. 1879. 
november 3. 11. évf. 526. sz. és E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz.  
1218 A 46. § országgyőlési vitája: PN. 1879. november 6. 30. évf. 267. sz. 
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ennél fogva is megengedhetı ezen kivándorlás, mint hogy a védkötelezettség 

biztosítva van, mert vagy itt, vagy ott fog a védkötelezettségét teljesíteni”.1219 

Ez a honvédelmi minisztériumot negatívan érintette volna. A képviselı 

indokként a honvédségrıl szóló jogszabályt említette meg és felhívta a 

figyelmet, hogy azok a személyek, akik Magyarországról Ausztriába 

kivándoroltak nem fogják teljesíteni a védkötelezettséget hazánkban, mert a 

honvédség nem volt közös. A kivándorolt honvéd Ausztria irányába fogja 

teljesíteni e kötelezettségét. A képviselı az egész szakasz kihagyását javasolta.  

Hostinszky János kijelentette, hogy „nem áll a magyar korona országai 

területén ellene elrendelt büntetı vizsgálat alatt” szövegrész nem helyes, mert 

ha nincs ellene büntetıeljárás folyamatban, akkor az „ellene elrendelt” 

kifejezés teljesen felesleges, amelynek következtében annak kihagyását 

javasolta.1220 Felhívta a képviselıház figyelmét arra, hogy a második 

bekezdésben a következı kifejezés található: „jogcselekvési képességgel bir.” 

Korábban már megszavazták, hogy a „rendelkezési képesség” kerüljön a 

törvény szövegébe.1221 

A 29. szakasszal kapcsolatban Hostinszky János egy szerény észrevételt 

javasolt  és a következı formában tartotta volna elfogadhatónak: „azonban az 

elbocsátás érvénytelenné válik, ha az elbocsátási okirat kinyerése után a 

kiköltözés idejéig az elbocsátottra nézve a 24. szakasz 2. és 3. pontjaiban 

körülírt akadályok valamelyike felmerül, vagy a nélkül is, ha az elbocsátott az 

elbocsátási okirat kézbesítése napjától számítandó 1 év alatt ki nem 

költözött.”1222 A hivatkozott szakaszok a következı akadályokat tartalmazták: 

nem állt az illetı büntetıeljárás vagy büntetés végrehatása alatt a magyar 

                                                 
1219 Szederkényi képviselı szerint a honvédelmi minisztert meg kellett volna kérdezni az ügyben, aki 
nem volt jelen a tárgyaláson. KN. 1879. VII. 354. 
1220 KN. 1879. VII. 354. 
1221 Korábban már Teleszky István kérte a „cselekvési képesség” elfogadását. KN. 1879. VII. 317. Az 
igazságügyminiszter, Paluer Tivadar felszólalásában a „jogcselekvési képesség” kifejezést használta. 
KN. 1879. VII. 316. Scitovszky János támogatta Teleszky javaslatát. KN. 1879. VII. 318. Hosztinszky 
ezekre a korábbi javaslatokra utalt beszédében. Hostinszky képviselı javaslatát egy kivétellel 
elfogadták, így a 24. § utolsó bekezdése változatlan maradt. KN. 1879. VII. 354. 
1222 KN. 1879. VII. 355. Az országgyőlés 1879. november 3-án tartott ülésének bemutatása: E. 1879. 
november 3. 11. évf. 526. sz. és E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz. 
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korona országaiban.1223 Péchy Jenı szerint a fentebb említett szabály csak 

idegen államokra vonatkozott (pl. USA). Ausztriával szemben fennálló 

közjogi kapcsolat indokolta e rendelkezés elfogadását.1224 

Antal Gyula javasolta továbbá, hogy a „gyermekei” kifejezés elıtt a 

„törvényes” szót ki kellene hagyni.1225 Szederkényi Nándor nem tartotta 

helyesnek, hogy ha elbocsátás kiterjedt volna az elbocsátott férfi nejére és 

gyermekeire, mert nem látott semmilyen megoldást arra, hogy mi lett volna 

velük, ha nem költöztek volna ki a családfıvel. Méltánytalannak tartotta, hogy 

a feleség és a gyermekek is elvesztették volna a magyar állampolgárságukat, 

annak ellenére, hogy esetleg ezt nem akarták. Igazságtalan lenne a törvény, 

hiszen esetleg a hozzátartozók Magyarországon maradtak. Ezért javasolta, 

hogy foglalják bele a törvény szövegébe, hogy csak akkor terjed ki rájuk az 

állampolgárság elvesztése, ha a családfıvel együtt kiköltöztek.1226  

A kérelmezınek rendezni kellett az állammal szembeni kötelezettségeit 

az elbocsátás elıtt, amelyek között a katonai szolgálat teljesítése volt a 

legfontosabb. Az sem volt lehetetlen, hogy pozitívan bírálták el azon 

személyek kérelmét, akik katonai jogviszonyban álltak. A sorhadi, a 

tartalékosi és a póttartalékosi szolgálatban álló személyeket akkor lehetett 

elbocsátani, ha azt a hadügyminiszter is engedélyezte.1227 Azon személyeket, 

akiket ilyen kötelezettség nem terhelt, de a sorkatonai szolgálat alól nem 

mentettek fel és betöltötték a 17. életévüket, csak akkor lehetett elbocsátani, ha 

                                                 
1223 Hosztinszky szerint nem lehetett elfogadni a törvényjavaslat a 29. § 2. és 3. pontját, mert negatív 
tartalmú rendelkezéseket tartalmazott. Véleménye szerint az elbocsátási okirat érvénytelenségéhez 
pozitív feltételek meghatározására lenne szükség. KN. 1879. VII. 355. 
1224 Adamovich bemutatta az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgársági rendszerét. Véleménye 
szerint a két ország külön állampolgársági joggal rendelkezett. ADAMOVICH , 1927. 85. Ugyan ezt a 
véleményét ismertette egy másik mővében is. Uı. 1971. 476. Milner is a magyar és az osztrák 
állampolgárság elvesztésének szabályait mutatta be. MILNER, 1880. 59-60. Gerard-René de Groot is 
külön említette a magyar állampolgárságot az osztrák-magyar monarchián belül. GROOT, 1989. 141. 
1225 Korábban már maga a képviselı is kifejtette a véleményét. Antal Gyula hozzászólása. KN. 1879. 
VII. 315. Támogatóan szólalt fel Péchy Jenı és Hoffmann Pál. KN. 1879. VII. 315. Antal javaslatát el 
is fogadnák a képviselık. Vö. KN. 1879. VII. 316. 
1226 Szederkényi szerint elıfordulhatott volna, hogy a „nı, mint magyar birtokos nı, e hazában bir a 
községi választásoknál befolyással.” Antal és Szederkényi képviselık indítványát elfogadták a 
képviselık. Szintén változatlan formába került a törvénybe a 27. és a 28. §§. KN. 1879. VII. 355. 
1227 Ezen személyek szolgálati jogviszonyait az 1889:VI tc. (véderıtörvény), a honvédeket az 1890:V. 
tc. (honvédtörvény) és népfölkelési kötelezettséget az 1886:XX. tc. (népfölkelési törvény) 
szabályozta. MOLNÁR, 1929. 106. A véderırıl szóló törvény történetéhez: SOMOGYI, 1996. 128-134. 
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az illetékes törvényhatóság igazolta, hogy nem a védkötelezettség alóli 

mentesülés volt a cél.1228 

A hazai polgárok közül azok, akik a szolgálati kötelezettségbıl azelıtt 

léptek ki, hogy a meghatározott idıt letöltötték és elbocsátó levelet kaptak, 

ilyen módon minden további engedély nélkül kérhették állampolgárságuk 

megszüntetését. Vétséget követtek el azok az állampolgárok, akik az Osztrák-

Magyar Monarchia területét azért hagyták el, hogy a hadkötelezettséget 

kikerüljék, vagy az újoncozás ideje alatt a határon kívül tartózkodtak. Az 

1889:VI. tc. 45. §-a szerint egy évig terjedı fogházzal és 1000 ft pénzbírsággal 

sújthatták az elkövetıt.  

A kivándorláshoz szükséges elbocsátást a szolgálati kötelezettség 

teljesítése elıtt a közös hadseregben vagy a haditengerészetben a közös 

hadügyminiszter, a honvédek esetében pedig a magyar honvédelmi miniszter 

engedélyezte.1229 A sorhadi katona esetében csak akkor adták meg az 

engedélyt, ha vele együtt szülei is kivándoroltak. Az elbocsátást akkor 

tekintették érvényesnek, ha az illetı személy azzal a szándékkal költözött 

külföldre az egy év alatt, hogy ott letelepedjen. Abban az esetben, ha a 

meghatározott idı alatt a kivándorlás elmaradt, akkor köteles volt a sorhadi 

szolgálatából hátramaradt részt letölteni.  

Magyarország és Ausztria között fennálló sajátos közjogi helyzet miatt 

az állampolgársági törvény kivételt tett a viszonosság feltétele mellett azokra a 

hadkötelesekre, akiknek az osztrák állampolgárság elnyerését kilátásba 

helyezték. Ezen a személyeket elbocsátották az állam kötelékébıl, ha az 

általános feltételeket teljesítették.1230  

Ferdinándy Gejza szerint helytelenül lett megfogalmazva a 

honvédségrıl szóló 1890:V. tc. 25. §-a, miszerint „azon honvéd, a ki a 

monarchia másik államában nyer állampolgárságot, törvényes szolgálati 

kötelezettségének fenntartása mellett, az újabb illetıségi helyének megfelelı 

                                                 
1228 A véderırıl szóló törvény szerint hadköteles volt minden 21. életévét betöltött férfi. 
Természetesen ez alól lehetett kivétel. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 78-79., PONGRÁCZ, 1938. 20. 
BALOGH, 1901. 79. 
1229 VUTKOVICH, 1904. 184., HORVÁTH, 1894. 125., KISS, 1886. 152., BALOGH, 1901. 79. 
1230 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 71-73., VUTKOVICH, 1904. 185., KMETY, 1911. 79., KISS, 1886. 153. 
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honvédségi csapathoz helyeztetik át.”1231 Szerinte a helyes szövegnek a 

következıképpen kellett volna szólnia: „azon honvéd, a ki a magyar állam 

kötelékébıl elbocsáttatik és İ felsége többi örökös országaiban nyer 

állampolgárságot, új hazája törvényei szerint teljesítendı szolgálati 

kötelezettségének lerovása végett a viszonosság feltétele mellett a cs. kir. 

osztrák honvédség megfelelı csapattestéhez helyeztetik át az illetı cs. kir. 

osztrák honvédhatóság megkeresésére.”1232 

A magyar honvédelmi miniszter egy átiratában közölte a magyar 

belügyminiszterrel, hogy nem ütközött akadályba azok elbocsátása, akik saját 

korosztályuk besorozása idején azért nem rendelkeztek magyar 

állampolgársággal, mert késıbb szerezték meg.1233 

Az állampolgársági ügyekbıl kiderült, hogy a honvédelmi miniszter 

mindig alaposan kivizsgálta az ügyet. Bıcs József cs. és kir. fıpostai hivatali 

segéd elbocsátási ügyében a honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a 

kérelmezıt 1872-ben besorozták és idıvel tartalékállományba helyeztek, 

amelynek következtében hadkötelezettség szempontjából akadály nem merült 

fel az elbocsátással szemben.1234 Krasser Hermann ügyében is kiderült, hogy 

1869-ben önkéntesként teljesített szolgálatot, akinek az elbocsátáshoz a 

belügyminiszter hozzájárult.1235 

Egy másik állampolgársági ügyben a honvédelmi miniszter kijelentette, 

hogy nem támogatja Nestor Mózes kivándorlási ügyét, mert az illetıt hadi 

szökevénynek nyilvánította. A hadköteles Bukarestben folytatta gimnáziumi 

tanulmányait. A tanulás csak a német szövetségi és a svájci egyetemek 

esetében jelentett felmentést a hadkötelezettség teljesítése alól. A honvédelmi 

                                                 
1231 FERDINÁNDY, 1902. 247.   
1232 Uo. 247., PONGRÁCZ, 1938. 26.  
1233 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 73. 
1234 12086/1882. HM átirat. MOL K 150. 1882. I. 10. 27453. jksz. 293. apsz. 
1235 38127/ 1881. HM átirat. MOL K 150. 1882. I. 10. 480. jksz. 480. apsz. A honvédelmi miniszter a 
legtöbb esetben nem talált aggályosnak az elbocsátást a védkötelezettség szempontjából. Schmelia 
Károly ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 61642. jksz. 42536. apsz. A vezetéknév terén bizonytalanság 
volt, mivel az iratokban a Schmelia és a Schmelinszky is elıfordult. Horváth Lajos Ede ügye: MOL K 
150. 1882. I. 10. 57140. jksz. 16881. apsz. Bıhm Józsefet azért mentették fel a hadkötelezettség 
teljesítése alól 1878-ban, mert özvegy édesanyjának a gyámja volt. 46536/1882. HM átirat. MOL K 
150. 1883. I. 10. 43940. jksz. 3272. apsz., Gross Mór ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 64878. jksz. 
53428. apsz.  
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miniszter megállapította, hogy a „kérdéses egyén mint a bukaresti gymnázium 

növendéke, a hadkötelezettség alól való fölmentése egyáltalában nem bírt 

igénnyel.”1236 Nestor idıközben betöltötte a 36. életévét, amelynek 

következtében hadkötelezettsége megszőnt és besorozni sem lehetett. Ez a 

tény azonban nem jelentette azt, hogy az újoncállítási kötelezettség alóli 

szökés vétsége miatt nem lehetett volna felelısségre vonni. A miniszter 

kijelentette, hogy a bőncselekmény nem évült el és hat hónapig terjedı 

fogsággal lehetetett volna büntetni a hadkiegészítési szabályok és a 

véderıtörvény 47. §-a alapján. A felelısségre vonás alól csak abban az estben 

mentesülhetett volna az illetı, ha igazolta volna, hogy szolgálatképtelen volt. 

Az ügyben kihallgatási jegyzıkönyvet vettek fel. Utólag a belügyminiszter 

nem állította ki az elbocsátási okiratot.1237 

A honvédelmi miniszter megállapította, hogy Nagy Ferdinánd Sándor 

esetében nem merült fel akadály, mert a kérelmezı a hadköteles kort még nem 

érte el. A gyógyszerészeti tanulmányainak folytatása érdekében kérte az 

elbocsátását és nem a katonai kötelezettség mentesülése végett, amelyet a 

kérelméhez csatolt iratokkal igazolt.1238 Eliás Iliesku Adolf kivándorlása 

kapcsán kiderült, hogy Rudolf nevő fia a katonai kötelezettségét azért nem 

teljesítette, mert a kérvény benyújtásának idıpontjában „nem állott védköteles 

korban”.1239 

Egy másik állampolgársági ügyben a következıt állapította meg a 

belügyminiszter. Bamlesku Romolus, mőegyetemi hallgató katonai 

kötelezettségét nem teljesítette, mert „hadképtelennek” minısítették 1883-ban. 

                                                 
1236 9196/1878. HM átirat. MOL K 150. 1880. I. 10. 24778. jksz. 24778. apsz. 
1237 MOL K 150. 1880. I. 10. 24778. jksz. 24778. apsz. 
1238 11226/1882. HM átirat. MOL K 150. 1882. I. 10. 32040. jksz. 507. apsz. Schlesinger Hermann 
kivándorlás esetében a honvédelmi miniszter megállapította, hogy a kérelmezı fiának elbocsátása 
szempontjából akadály nem merült fel. 24216/1882. HM átirat. MOL K 150. 1882. I. 10. 47426. jksz. 
2216. apsz. Ugyanezt állapította meg a honvédelmi miniszter Ronner Adolf és fia kivándorlási 
ügyében is. 38237/1880. HM átirat. MOL K 150. 1882. I. 10. 2287. jksz. 2287. apsz., Sinawehl Ignácz 
és fia ügye: 22446/1883. HM átirat. MOL K 150. 1883. I. 10. 35412. jksz. 1045. apsz., Feith Alajos 
ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 19775. jksz. 3413. apsz., Ebenspanger József és fia ügye: MOL K 
150. 1884. I. 10. 34655. jksz. 898. apsz., Komer Miklós elbocsátási ügy kapcsán felmerült 
gyermekeinek hadkötelezettségének vizsgálata. MOL K 150. 1887. I. 10. 7829. jksz. 4166. apsz. 
1239 MOL K 150. 1884. I. 10. 45902. jksz. 1528. apsz. Az ügyben az apa magyar állampolgársága is 
kérdéses volt. A kérelmezı felterjesztette a gyermekek születését igazoló iratokat és az esketési 
bizonyítványt. Az 1944/1882. sz. alispáni levél. MOL K 150. 1884. I. 10. 45902. jksz. 1528. apsz. 
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A katonai felülvizsgálati bizottság lúdtalpat állapított meg orvosi vizsgálat 

alapján, amelynek következtében a „vegyes sorozó bizottságok által a 

mindenkorra való hadképtelenség már az elsı korosztályban kimondható”.1240 

Goldmann Márk honosítási kérelmét ki akarta terjeszteni fiára. Az 

állampolgársági iratokból kiderült, hogy ezt nem teljesíthette a 

belügyminiszter, mert a gyerek már nagykorú volt és az állampolgársági 

törvény 26. §-a ezt nem tette lehetıvé. Józsefnek külön elbocsátási kérelmet 

kellett volna benyújtania.1241 A honvédelmi miniszter átiratában közölte, hogy 

a gyermek még nem is teljesítette a védkötelezettséget.1242  

Egy másik eset kapcsán a polgármester a felterjesztett kérelemben nem 

javasolta az elbocsátás engedélyezését, mert Karusz Tamás az 1879:L. tc 22. 

§-ában foglalt kötelezettségeket nem teljesítette. Az anyakönyvi kivonat 

szerint 1844-ben született, de az iratot csak 1883-ban állították ki, amelynek 

következtében a hadkötelesek névsorában sem szerepelt. A kérelmezı sem 

jelentkezett önként katonai szolgálatra 1864-ben. Ezzel szemben a honvédelmi 

miniszter a következıt nyilatkozta. Krausz az állítási lajstrom szerint 

hadkötelezettségének eleget tett 1865-ben, amelynek következtében az 

elbocsátást megengedhetınek tartotta. Ezt követıen a belügyminiszter a 

kérelmet teljesítette.1243  

A hadkötelezettség teljesítésének megvizsgálása alkalmával az állítási 

lajstromot is ellenırizték. Zugh József Ferenc nevő fia kivándorlása ügyében 

is felmerült a katonai kötelezettség teljesítésének a kérdése, amelynek 

igazolására az állítási lajstrom felterjesztését kérték. A honvédelmi miniszter 

intézkedett, hogy Zugh Ferenc neve szerepeljen a lajstromban. Az utólagos 

felvételt követıen megállapította, hogy az illetı hadképtelen, amelynek 

                                                 
124039347/1884. HM átirat. MOL K 150. 1884. I. 10. 73957. jksz. 73957. apsz. 
1241 MOL K 150. 1884. I. 10. 63726. jksz. 51838. apsz. A belügyminiszter ugyanezt állapította meg 
Streiter Mihály ügyében. Nagykorú fiának, Streiter Pálnak külön kellett volna kérvényeznie az 
elbocsátást. MOL K 150. 1885. I. 10. 36033. jksz. 12078. apsz. 
1242 Az elbocsátási okiratban a kérelmezın túl csak a felesége nevét tüntették fel. MOL K 150. 1885. I. 
10. 501. jksz. Alapszám hiányzik. A 23424/1885. HM átirat. MOL K 150. 1885. I. 10. 9785. jksz. 
Alapszám nem található. 
1243 MOL K 150. 1885. I. 10. 599. jksz. 599. apsz. 
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következtében védkötelezettségének eleget tett.1244 Zugh József nevére 

kiállított elbocsátási okirat a gyermek, Ferenc nevét is tartalmazta. Önállóan 

még nem kérhette az elbocsátást, mert kiskorú volt.1245 

A hadkötelezettség teljesítése problémát okozott Groszmann Jakab 

fiának, Sándornak kivándorlási ügyében is. A nagykorú, „Mózes-vallású” 

Groszmann Sándort kihallgatták, mert katonai kötelezettségét nem teljesítette. 

A belügyi anyagokból kiderült, hogy ez a megállapítás téves volt, mert a 

gödöllıi állítási lajstromban szerepelt egy másik Groszmann Sándor is, akivel 

a sorozó bizottság összekeverte.1246 

A belügyminiszter özvegy Grün Lázárné és hadköteles gyermekének 

kivándorlása kapcsán kijelentette, hogy a honvédelmi miniszter beleegyezését 

nem kellett volna feltüntetni az elbocsátási okiraton, hanem csak egy 

példányát kellett megküldeni a miniszternek.1247 

A magyar állampolgárnak három körülményt kellett igazolnia az 

elbocsátáshoz. Rendelkezési képességgel bírt, vagy ha kiskorú, akkor édesapja 

beleegyezését megszerezte, illetve az elbocsátáshoz gyámja vagy gondnoka 

hozzájárult. Kiegyenlítetlen köztartozása nem volt. Nem állt büntetıeljárás és 

                                                 
1244 A belügyminiszter Zugh Mária, Zugh Ferenc testvérének elbocsátását is engedélyezte. MOL K 
150. 1885. I. 10. 61031. jksz. 15911. apsz. 
1245 MOL K 150. 1885. I. 10. 57224. jksz. 15911. apsz. Zugh Ferencnek meg kellett fizetnie a 
hadmentességi díjat. MOL K 150. 1885. I. 10. 49469. jksz. 15911. apsz. A véderırıl szóló törvény 
vonatkozó rendelkezéseit kellett figyelembe venni. GERÉB, 1904. 13-15. 
1246 Groszmann Jakab elbocsátási okirata: MOL K 150. 1889. I. 10. 5117. jksz. 3955. apsz., 
Groszmann Sándor ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 3955. jksz. 53959. apsz.  
1247 Grün Lázárné elbocsátási okirata: MOL K 150. 1890. I. 10. 4420. jksz. 4420. apsz., A hadköteles 
gyermek elbocsátási okirata: MOL K 150. 1889. I. 10. 4768. jksz. 4768. apsz. A legtöbb esetben a 
hadkötelezettség teljesítése nem gátolta meg a kivándorlást. A honvédelmi miniszter hozzájárult az 
elbocsátáshoz. Urbán Dezsı ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 11787. jksz. 1852. apsz., Grischl János 
ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 40538. jksz. 1579. apsz., Keményi Miklós ügye: MOL K 150. 1882. I. 
10. 20277. jksz. 1400. apsz., Kramer Gusztáv ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 32709. jksz. 3427. 
apsz., Hermann Ernı Bálint ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 49231. jksz. 1256. apsz., Grosch János 
ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 72970. jksz. 1571. apsz., Grünsfeld Arnold ügye: MOL K 150. 1887. 
I. 10. 22387. jksz. 3920. apsz., Pragalina Sándor ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 20944. jksz. 1409. 
apsz., Krausz Móricz Mózes ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 54979. jksz. 1547. apsz., Ellinger Miksa 
ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 2816. jksz. 2826. apsz., Grünfeld Henrik ügye: MOL K 150. 1889. I. 
10. 31344. jksz. 2986. apsz., Neumann Gusztáv ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 22398. jksz. 3207. 
apsz., Fabini Ede ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 37325. jksz. 2937. apsz., Porubszki János ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 15728. jksz. 2747. apsz., Deutsch Jakab ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 
2781. jksz. 2781. apsz., Weiss Adolf ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 23406. jksz. 1104. apsz., 
Wininger Náthán ügye: MOL K 150. 1881. I. 10. 43350. jksz. 1724. apsz. 
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bírósági ítélet végrehajtása alatt.1248 Ez a két utóbbi azért volt lényeges a 

miniszteri indoklás szerint, mert az adófizetést és a magyar bírósági ítéletet 

külföldön nem lehetett végrehajtani.1249 

A gyakorlat alapján megállapítható, hogy a kérelemhez csatolni kellett 

még a születési bizonyítványt, a házassági és születési anyakönyvi kivonatokat 

is.1250 Kteinel Ignátz kérelmében elıadta, hogy 1840-ben született és községi 

illetıséggel rendelkezett. Az osztrák állampolgárságot szerette volna 

megszerezni, amelyhez kérte a magyar állam kötelékébıl való elbocsátást. 

Igazolta, hogy adótartózása nem volt és „bünvizsgálat” alatt nem állt, amelyet 

a soproni törvényszék által kiállított bizonyítvánnyal tanúsított.1251 

Szintén a gyakorlat bizonyította be, hogy a kivándorló személyek 

községi illetıségét is fel kellett tüntetni a kérvényben. Fischer Ferencz 

ügyében az illetıséget nem tudták megállapítani, amelynek következtében az 

alispán nem terjesztette fel az ügyet a belügyminiszterhez.1252 

A kérelmezık által benyújtott bizonyítványokkal visszaéltek külföldön 

és koldulásra használták fel. Az elbocsátási okirat kiállításakor az érdekelt 

félnek vissza kellett jutatni a katonai iratokat, a születési- és az esketési 

bizonyítványt, a munka- és a cselédkönyveket, amelyekre rá kellett vezetni, 

hogy „a magyar állam kötelékébıl elbocsáttatott” és a belügyminiszter 

pecsétjével kellett ellátni. Minden más iratot, az útlevelet, az igazolási jegyet, 

honossági és az illetıségi bizonyítványt az érintetett személynek kellett 

kézbesíteni, ha nem lehetett, mert külföldön tartózkodott, akkor az illetékes cs. 

és kir. követségen vagy ügynökségen kellett elhelyezni. Az okirat kézbesítését 

                                                 
1248 FERENCZY, 1930. 77., PONGRÁCZ, 1938. 27-28., TAR, 1941. 21., STEIN, 1947. 14., PEREGRINY − 

JACOBI − HANZÉLY , 1938. 28. 
1249 FERENCZY, 1930. 77., VUTKOVICH, 1904. 184., MOLNÁR, 1929. 107., KMETY, 1911. 78., KISS, 
1886. 153., BALOGH, 1901. 79., SZITA, 1993. 348-349. 
1250 Kaiser Nathán elbocsátási ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 20330. jksz. 963. apsz. Telalovits Milán 
kivándorlási ügyében is csatolták az anyakönyvi kivonatot, amelyet az Alibumáron lévı 
Gyümölcsoltó Boldogasszony egyházközösség állított ki. MOL K 150. 1890. I. 10. 22618. jksz. 2750. 
apsz. A családi állapot tisztázása miatt kellett a születési és az esketési bizonyítványokat mellékelni. 
Celle Sándor ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 59506. jksz. 556. apsz., Hidecz János ügye: MOL K 150. 
1885. I. 10. 8057. jksz. 2114. apsz., Meissner Károly ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 23879. jksz. 
1751. apsz., György György ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 26326. jksz. 975. apsz., Miller Márton a 
keresztlevelet felszólítás ellenére sem küldte el, ezért vizsgálatot indítottak. Az elbocsátási okiratban 
gyermekeinek neve is szerepelt. MOL K 150. 1880. I. 10. 35007. jksz. 11174. apsz. 
1251 MOL K 150. 1882. I. 10. 23135. jksz. 23135. apsz. 
1252 MOL K 150. 1882. I. 10. 37333. jksz. 2128. apsz. 
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követı egy év letelte után pedig meg kellett semmisíteni a papírokat.1253 A 

gyakorlatból megállapítható, hogy elbocsátási kérelmekben a rendelkezési 

képesség szerepelt.1254 

Pollátsek József elbocsátása ügyében a belügyminiszter hiánypótlásra 

szólította fel a kérelmezıt. Csatolni kellett a községi illetıségi bizonyítványát, 

gyermekei születési anyakönyvi kivonatát és a 45 kr illeték befizetésérıl szóló 

bizonylatot.1255 Ugyanezen az iratokat és a házassági anyakönyvi kivonatot 

kellett felterjesztenie Zibrid Antalnak is.1256 

Az izraelita hitre való áttérés nem eredményezte a magyar 

állampolgárság elvesztését. Az ottomán hatóságok az iszlám hit felvételét az 

állampolgárság megszerzéseként értékelték. Az állampolgársági jogunk 

tekintetében azonban a vallás megváltoztatása irreleváns volt és nem szőnt 

meg a magyar állampolgárság.1257 Maár András kivándorlási kérelmébıl 

kiderült, hogy az osztrák cisztercita szerzetesrend tagja volt, amelynek 

következtében kérte a magyar állam kötelékbıl való elbocsátását. A 

belügyminiszter a rendben talált kérelem alapján megadta az engedélyt és 

kiállította az elbocsátási okiratot.1258 

 A kérelmeket nem csak a szükséges mellékletekkel kellett ellátni, 

hanem indokolni is kellett. Scheiner Ignácz Nathán elıadta, hogy azért 

szeretett volna családjával (feleségével és kiskorú gyermekeivel) kivándorolni 

az Amerikai Egyesült Államokba, mert megélhetési problémákkal küszködtek. 

Az apa munkanélküli volt, amelynek következtében családja fenntartása 

                                                 
1253 MOL K 150. 1889. I. 10. 2757. jksz. Az alapszám olvashatatlan volt. A körrendeletet 1889. május 
8-án bocsátották ki. A külügyi szerveket a közös külügyminiszter értesítette.  
1254 Kvaysser Antal kérelme. MOL K 150. 1882. I. 10. 54184. jksz. 900. apsz., MOL K 150. 1883. I. 
10. 368. jksz. 368. apsz., Hermann Ernı kérelmében is a rendelkezési képesség szerepelt. MOL K 
150. 1888. I. 10. 49231. jksz. 1256. apsz. 
1255 MOL K 150. 1880. I. 10. 1570. jksz. 84. apsz. A felterjesztés olvasható a 3336/1880. sz. alispáni 
levélben. 
1256 MOL K 150. 1882. I. 10. 50855. jksz. 56. apsz. Hiánypótlásra szólították fel Diamant Adolfot. Az 
osztrák állami kötelékbe való felvételi igérvényét kellett beszerezni. MOL K 150. 1883. I. 10. 7656. 
jksz. 7656. apsz. Trajcsik József ügy: MOL K 150. 1886. I. 10. 71206. jksz. Alapszám nem található. 
1257 A passarovitzi béke értelmében a Monarchia iszlám hitre áttért polgárait nem adták ki a török 
birodalomnak. Az iszlám vallású állampolgárok továbbra is igényt tarthatnak a konzuli védelemre. 
FERENZCY, 1930. 176-177. Az iszlám hitre való áttérés nem volt befolyással a magyar 
állampolgárságra. Ezt erısítette meg a belügyminiszter is. Uo. 177. 
1258 MOL K 150. 1883. I. 10. 1833. jksz. 1833. apsz. Maár András elbocsátási okirata: MOL K 150. 
1883. I. 10. 9355. jksz. 1833. apsz. 
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veszélybe került. Scheiner kijelentette, hogy községi és állami adótartozása 

nincs, amelynek következtében a család elbocsátása ellen törvényes indok nem 

merült fel.1259 

 Ezzel szemben Hosner Miksa ügyében kiderült, hogy 40 ft 42 kr 

községi adóhátraléka volt, amelyet ki kellett egyenlítenie a kérelmezınek az 

elbocsátását megelızıen.1260 Az állampolgársági anyagokban azt is pontosan 

feltüntették, ha az illetınek nem volt adótartozása.1261 

Az állampolgárság ilyen módon történı megszüntetését kiterjesszék az 

elbocsátott férj feleségére és gyermekeire is.1262 V. Menyhért az elbocsátási 

ügyében kiderült, hogy az apa Mihály nevő fiára nézve is kérte az elbocsátás 

megállapítását, aki a kérelem benyújtása idején honvédelmi kötelezettségét 

teljesítette. A miniszter hozzájárult az elbocsátáshoz. A család az Amerikai 

Egyesült Államokba költözött ki.1263 

Abban az esetben, ha a feleség és a gyermekek nem költöztek ki az 

országból, a törvény biztosította számukra, hogy ne maradjanak hontalanok. 

Függetlenítette ıket a családfı jogállásától és kimondta, hogy az elbocsátás 

ténye csak akkor terjed ki rájuk, ha a férjjel, illetve az apával együtt hagyták el 

az országot. Az 1883-ban kelt igazságügyminiszteri átiratból kitőnik, hogy a 

kérelmezı gyermekei, az 1864-ben született Iván és az 1866-ban született 

Miklós továbbra is magyar állampolgárok maradtak.1264  

Vélelmezték, hogy a családfı akarata megegyezett a család többi 

tagjának szándékával, akik azonban passzív magatartásukkal kifejezhették az 

                                                 
1259 MOL K 150. 1884. I. 10. 23520. jksz. 1501. apsz. 
1260 MOL K 150. 1887. I. 10. 15269. jksz. 4166. apsz. Kender Henrik esetében 10 ft. adóhátralékot 
állapítottak meg. MOL K 150. 1885. I. 10. 37868. jksz. 2554. apsz. 
1261 Neubauer József ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 13429. jksz. 3895. apsz., Neumann Simon ügye: 
MOL K 150. 1887. I. 10. 1913. jksz. 1850. apsz., Schöffer Jakab ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 
48671. jksz. 1875. apsz., Gergasevics Károlyné ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 44638. jksz. 1447. 
apsz., Rain György ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 3077. jksz. 3077. apsz., Szatesin Juon ügye: MOL 
K 150. 1884. I. 10. 2775. jksz. 2775. apsz., Haspel György ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 39377. 
jksz. 2975. apsz. Ebben az esetben adóhivatali kimutatással lehetett igazolni, hogy a kérelmezınek 
nem volt adóhátraléka. Stochetzberg Vilmos ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 85185. jksz. 936. apsz. 
1262 VAJDA, 1939. 9., BRÓDY − BÁN, 1938. 19., VUTKOVICH, 1904. 185., MOLNÁR, 1929. 107., 
HORVÁTH, 1894. 126., FERDINÁNDY, 1902. 243., BALOGH, 1901. 80 
1263 MOL K 150. 1882. I. 10. 29409. jksz. 29409. apsz. 
1264BERÉNYI – TARJÁN, 1905. 79., PONGRÁCZ, 1938. 28., KMETY, 1911. 79., KISS, 1886. 153., 
BALOGH, 1901. 80. 
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ellenkezıjét. Ez a szabály nem érvényesült, ha a család korábban már 

külföldre költözött.  

A férjes nı saját jogán kérhette az elbocsátást. Ebben az esetben a 

joghatás teljesen másként alakult a család többi tagjára nézve, hiszen az 

elbocsátás csak a kérelmezıre terjedt ki. A gyermekek elbocsátásához az apa 

beleegyezésére is szükség volt.1265 A házassági köteléket a törvény nem 

tekintette az elbocsátásának akadályának. Az állampolgársági törvény 

megengedte, hogy csak az egyik házastárs költözzön ki az országból. Ez azt 

eredményezhette, hogy a házastársaknak különbözı állampolgárságuk lett. 

Nem jelentett az sem problémát, ha az illetı felesége ismeretlen helyen 

tartózkodott.  

Kérdésként merült fel, hogy a nıket hogyan érintette a „rendelkezési” 

képesség szabályozása? A férjhezmenetellel a nık önjogúak lettek, amelyet az 

állampolgársági törvény 24. § 1. pontja is alátámasztott.1266 Kivételt képezett 

ez alól az az eset, ha a nıt gondnokság alá helyzeték. Az 1889. évi 

igazságügyminiszteri átiratban megemlített nı esetében az elbocsátási 

feltételeket teljesítette, amelynek következtében nem volt akadálya az 

állampolgárság megszőnésének.1267 

Az együttélés megszőnése nem képezhette akadályát az elbocsátás 

engedélyezésének. A nı rendelkezési képességét nem befolyásolta, hogy 

férjével együtt élt-e. Az igazságügyminiszter átiratban közölte, hogy a 

házastársaknak különbözı állampolgárságuk is lehettek.1268  

Az elvált vagy özvegy nı saját személyérıl szabadon, de kiskorú 

gyermekérıl csak a gyámhatóság hozzájárulásával dönthetett.1269 Szükséges 

                                                 
1265 CZEBE, 1938. 370., FERENCZY, 1930. 78.  
1266 Az 1879:L. tc. 24. §-ában elıírt feltételeket a kérelmezıknek teljesíteni kellett az elbocsátáshoz. 
Scharinger Ferenc ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 11274. jksz. 3678. apsz., Grell Móricz ügye: MOL 
K 150. 1884. I. 10. 3809. jksz. 3899. apsz., Fleck Rozina ügye: MOL K 150. 1881. I. 10. 14933. jksz. 
2152. apsz., Iovanovic Sofrone ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 53146. jksz. 5806. apsz., Schmidt Ottó 
ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 3287. jksz. 3287. apsz. 
1267 FERENZCY, 1930. 179-180. 
1268 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 76.  
1269 Az állampolgársági anyagokból pontosan kideríthetı, ha valaki, mint özvegy kérte az elbocsátást. 
A nık esetében volt jelentısége, hiszen önjogon kérhették az elbocsátásukat. Klein Antónia ügye: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 51733. jksz. 1472. apsz., Reinhaus Antónia ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 
33169. jksz. 1691. apsz., Svábrik Borbála ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 14321. jksz. 1767. apsz., 
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volt, hogy a 12. életévét betöltött gyermek kifejezetten kérje az 

állampolgárságának megszüntetését. Kivételes esetben arra is volt lehetıség, 

hogy a kiskorú gyermek honossága úgy szőnjön meg, hogy az apját vagy az 

anyját nem bocsátották el. Ilyenkor az apa beleegyezését, ha az apa meghalt, 

akkor az édesanya hozzájárulását kellett kikérni, amelyet a gyámhatóságnak is 

támogatnia kellett. Az árva gyermekek esetében a gyámhatóság döntött. Huber 

Alexandra elbocsátásához a gyámhatóság beleegyezését is meg kellett 

szerezni, mert az elbocsátási okirat szerint kiskorú, 21 éves volt.1270 Nagy 

Ferdinánd Sándor elbocsátási okiratára rá volt vezetve, hogy a kérelmet az 

apja, mint „természeteses és törvényes” terjesztette elı.1271 

Uhrik Mihály 1884-ben kérte az elbocsátását, amely ellen akadály nem 

merült fel. A kérelmezı az eljárás alatt azonban meghalt. Az özvegy, Horváth 

Zsuzsa ezt követıen nem ragaszkodott az elbocsátáshoz. A férje azonban ez 

eljárás alatt befizette a hadmentességi díjat, amelyet az özvegynek 

visszaküldtek.1272 Egy másik esetben Mauser Pál kérte az elbocsátást, amelyet 

a belügyminiszter 1882-ben teljesített, de a kérelmezı ugyan ebben az évben 

meghalt Miklósfalván. Mauser nem költözött ki az elbocsátást követıen, 

amelynek következtében az elbocsátási okirat hatályát vesztette. Az elbocsátás 

kiterjedt volna a feleségére és a kiskorú gyermekeire. Abban az esetben, ha a 

gyermekek nem a mostohaanyjuk, hanem a gyámhatóság felügyelete és 

gondozása alatt álltak volna, akkor a gyámhatósági jóváhagyást is be kellett 

volna szerezni.  

                                                                                                                                          
Balázs Miklósné ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 53137. jksz. 33934. apsz., Zimmermann Mihályné 
ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 829. jksz. 829. apsz., Eckhardt Vinczéné ügye: MOL K 150. 1888. I. 
10. 40832. jksz. 2396. apsz. A férfiak esetében azért volt fontos, mert pontosan tudni kellett, hogy az 
elbocsátás kire terjedt ki. Némethi Ferencz ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 3807. jksz. 3807. apsz., 
Weisz Ede ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 58052. jksz. 1407. apsz., Pöltzl Lırincz ügye: MOL K 150. 
1885. I. 10. 4627. jksz. 1365. apsz., Supper János ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 33180. jksz. 693. 
apsz. 
1270 MOL K 150. 1890. I. 10. 35182. jksz. 5162. apsz. A gyámhatósági hozzájárulást kellett kérni a 
következı ügyekben. Bierbauer Györgyné gyermekeinek kivándorlása miatt kellett beszereznie a 
hatóság beleegyezését. MOL K 150. 1883. I. 10. 12473. jksz. 3179. apsz. Az 1897:XX. tc. 113. §-a 
alapján kellett az ügyben a gyámhatóság hozzájárulást csatolni. Burck Antalné ügye: MOL K 150. 
1880. I. 10. 38847. jksz. 11938. apsz. 
1271 MOL K 150. 1882. I. 10. 20295. jksz. 507. apsz. 
1272 MOL K 150. 1884. I. 10. 61286. jksz. 44176. apsz. 
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A kérelmezı elsı házasságából származott Magdolna, Erzsébet, Teréz, 

Zsuzsanna, Mária és Pál. A kérelmezı második feleségétıl született Mátyás 

nevő gyermeke. Az alispáni levélbıl kiderült, hogy a mostohagyermekek nem 

álltak külön gyámság alatt, így a gyámhatósági hozzájárulást nem kellett 

beszerezni. A Mauser halálát követıen a család nem költözött ki Amerikába. 

Az elbocsátási okiratot az özvegy nem tudta visszaküldeni, mert idıközben 

elvesztette.1273 Egy másik állampolgársági ügyben özvegy Nikolics Kristófné, 

mint gyermekeinek törvényes gyámja járt el az ügyben. A kiskorú gyermekek 

Ausztriában való letelepedéshez az 1877:XX. tc. 198. §-a alapján a 

gyámhatóság támogatására lett volna szükség. A közigazgatási hatóság a 

feleket végzésben tájékoztatta pozitív döntésrıl.1274  

A hajadon, nagykorú magyar állampolgárságú nı saját jogán kérhette 

az elbocsátást. Halajkó Franciska is önjogán kérte a magyar állam kötelékébıl 

való elbocsátását, mert nagykorú volt.1275 A nagykorú gyermekek esetében is 

hasonló volt az eljárás a belügyminiszter gyakorlata alapján.1276 Egy másik 

esetben kiderült, hogy Unger Bertát nagykorúsították, amelynek 

következtében kérhette a kivándorlás engedélyezését. A belügyminiszter 

kiállította az elbocsátási okiratot.1277 

Az elmebeteg elbocsátását csak az illetékes bíróság által kirendelt 

gondnok kérhette.1278 Özvegy L. Salamonné gyermekei a 12 éves kort már 

betöltötték, amelynek következtében az anyának alá kellett íratni velük 

kérelmeket és be kellett terjeszteni az árvaszékhez. A gyámhatóság a 

törvényben rögzített feltételeket nem vizsgálhatta meg, mert az a 

belügyminiszter hatáskörébe tartozott. Feladata csak a kiskorú személy 

                                                 
1273 Az elbocsátási okirat: MOL K 150. 1882. I. 10. 29457. jksz. 607. apsz. Az üggyel kapcsolatban: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 12409. jksz. 2408. apsz. 
1274 MOL K 150. 1889. I. 10. 9075. jksz. 1438. apsz. 
1275 MOL K 150. 1887. I. 10. 25793. jksz. 4333. apsz. Fischer Karolina ügye: MOL K 150. 1880. I. 
10. 43981. jksz. 36489. apsz., Habcrer Klára ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 948. jksz. 948. apsz., 
Spiler Mária ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 1402. jksz. 1402. apsz., Fischel Róza ügye: MOL K 150. 
1884. I. 10. 3784. jksz. 680. apsz., Ponder Teréz ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 12943. jksz. 2748. 
apsz. 
1276 Tricht György nagykorú gyermeke, Mária külön kérelmezte az elbocsátási okirat kiállítását. MOL 
K 150. 1887. I. 10. 4395. jksz. 4394. apsz. Az elbocsátási okirat: MOL K 150. 1886. I. 10. 69341. 
jksz. 41293. apsz. 
1277 MOL K 150. 1886. I. 10. 17218. jksz. 760. apsz. 
1278 FERENCZY, 1930. 79., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 180-182.  
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magánjogi viszonyainak védelme lehetett.1279 Hockenburger Ferencz 

elbocsátási ügyében is ki kellett kérni az árvaszék, mint gyámhatóság 

hozzájárulását a kérelmezı kiskorúsága miatt.1280 A kivándorláshoz az apa 

hozzájárulását kellett beszereznie Krieg Józsefnek, mert a kérelem 

benyújtásának idıpontjában még kiskorú volt. A folyamodó csak a 23. életévét 

töltötte be, amelyet az elbocsátási okirat is alátámasztott.1281 Abban az esetben, 

ha az apa nem élt volna, akkor a gyámhatóság hozzájárulását kellett volna 

megszerezni.  

Hess Dávid kérte családjának elbocsátását, de az okirat kiállítását 

követıen idegrendszeri kimerülésben meghalt, de az özvegy továbbra is 

ragaszkodott a kivándorláshoz.1282 Az özvegy ebben az esetben már önjogán 

kérhette a magyar állam kötelékébıl való elbocsátást. Hess Dávidról 

bebizonyosodott, hogy „hüdéses” elmebeteg, amelynek következtében a 

liptómezei tébolydába zárták és Torontál vármegye árvaszéke ideiglenes 

gondnokot, Weiszmann Istvánt nevezett ki.1283 A nagykikindai királyi 

törvényszéket sürgették, hogy minél elıbb döntsön a végleges gondok 

kirendelésében. A bíróság jogerıs ítélete alapján Wiszmann lett a végleges 

gondnok. Hess Dávid „tápdíj”-át senki sem fizette meg, amelynek 

következtében közköltségen ápolták. Halálát megelızıen a gondnoka 

segítségével intézkedett kivándorlása ügyében, amelynek következtében a 

bécsi illetıséget is megszerezte.1284 

Az elmebetegek elbocsátását a gondnoknak kellett kérelmezni. Egy 

bécsi lakos gondnokaként eljáró ügyvédjelölt kérelmét a belügyminiszter nem 

támogatta, mert a magyar jog szerint az érintett személyt nem kellett volna 

gondnokság alá helyezni. A külföldi bíróság által hozott határozatot az 

                                                 
1279 58.993/1903. BM hat. FERENZCY, 1930. 181. 
1280 MOL K 150. 1878. I. 10. 29487. jksz. 16982. apsz. A kérelmezıt 1884-ben visszahonosították. 
MOL K 150. 1884. I. 10. 1248. jksz. 1248. apsz. Rofjatsek Alajos ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 
7764. jksz. 193. apsz. 
1281 MOL K 150. 1885. I. 10. 22029. jksz. 901. apsz. A fıjegyzı felterjesztette a gyámhatósági 
nyilatkozatot özvegy Hoffmann Károlyné kivándorlási ügyében. MOL K 150. 1886. I. 10. 30531. 
jksz. 369. apsz. 
1282 Özvegy Hess Dávidné elbocsátása. MOL K 150. 1889. I. 10. 595641. jksz. 2297. apsz. 
1283 A tébolyda ápolási költségeinek kimutatása megtalálható a belügyi anyagokban. MOL K 150. 
1889. I. 10. 50967. jksz. 3077. apsz. 
1284 MOL K 150. 1889. I. 10. 30929. jksz. 2297. apsz. 
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1881:LX. tc. 5. §-a értelmében nem lehetett végrehajtani. Jelen esetben az 

elmebeteg személy hitvesének állt volna módjában, hogy az illetékes magyar 

bíróság elıtt kérje férje gondnokság alá helyezését. Ha a bíróság ezt teljesítette 

volna, akkor kérhette volna az elbocsátást, amelyhez a gyámhatóság 

hozzájárulását is be kellett volna szerezni.1285  

A férjezett nı elbocsátását meg lehetett tagadni abban az esetben, ha 

férjének adóhátraléka volt.1286 Egy belügyminiszteri döntés értelmében az 

adókimutatásokat meglehetısen tágan határozták meg.1287 A hitközségi 

adóhátralékot is az elbocsátás akadályának tekintették, míg azokat pótlólag a 

kérvényezı be nem fizette. A belügyminiszter felszólította az illetékes 

alispánt, hogy intézkedjen az ügyben. Ha ez megtörtént, akkor lehetıség nyílt 

arra, hogy az ügyet tárgyalás végett újból a belügyminiszter elé terjessze.1288 

Zób Dávid ügyében kiderült, hogy a kérelmezı 48 ft hitközségi 

pótadóval tartozott, amelyet közigazgatás úton kellett behajtani, de nem az 

egyenes adók módjára. A pénzügyminiszteri átirat szerint az adófelügyelıt 

nem lehetett igénybe venni az eljárás folyamán. Helyette a szolgabíró, az 

alispán és a községi elıljáróság járhatott el. A belügyminiszterei anyagokból 

kiderült, hogy csak a kivándorlás évére lehetett ilyen adót kivetni.1289 

A miniszter szerint nem minden köztartozás számított adóhátraléknak. 

A magyar állam kötelékébıl való elbocsátást nem akadályozta a lelencápolási 

költségtartozás, mivel az magánjogi jelleggel bírt. Hasonlóképpen a vásári és a 

piackerületi hátralék sem, mert ezeket nem lehetett a községi vagy a városi 

adók közé sorolni. Egy bizonyos Sz. Iván 300 ft összegő vásári és piacbérleti 

díjjal tartozott a község elıjáróságának, amely nem akadályozta meg az 

elbocsátást, mert nem minısült adónak.1290 Ezzel szemben a hitfelekezeti adók 

                                                 
1285 11.915/1897. BM hat. FERENZCY, 1930. 181. 
1286 Az 1883:XLIV. tc. (a közadók kezelésérıl) 95. §-a értelmében a családfıre kivetett kereskedelmi 
adót szabályozta. 
1287 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 77. 
1288 Uo. 77., CZEBE, 1938. 369., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 179.  
1289 MOL K 150. 1889. I. 10. 2320. jksz. 2320. apsz. 
1290 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 77-78., CZEBE, 1938. 371., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 
179-180. 
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közteherjellegőek voltak, amelyeket a kivándorlás elıtt ki kellett 

egyenlíteni.1291 

Az elbocsátást tovább nehezítette a névváltoztatás vagy a pontatlan 

névhasználat, amely a személyazonosság kiderítését hátráltatta. Jantay Lajos 

hadkötelezettségének vizsgálata közben merült fel, hogy a keresztneve nem 

Lajos, hanem Gusztáv volt.1292  

A felsorolt követelmények teljesülése esetén lehetett valakit a magyar 

állam kötelékébıl elbocsátani. Mindig a kérelmet benyújtó fél részére kellett 

kézbesíteni az okiratot. Ez azért bírt nagy jelentıséggel, mert a kérelmezı a 

levél kézhezvételét követıen veszítette el az állampolgárságát. 

Elıfordulhatott, hogy az átvételt megtagadta, vagy bármely más oknál fogva 

nem vette át az okiratot, amelynek következtében az elbocsátás érvényét 

veszítette. Kivételes esetben más is átvehette az értesítést. A megbízottnak 

felelısséget kellett vállalnia, hogy kézbesíteni fogja az okiratot és bejelenti 

annak idıpontját a helyi hatóságoknak és a belügyminiszternek.1293 A 

miniszter a kézbesítéssel kapcsolatban 1892-ben kibocsátott egy végrehajtási 

rendeletet, amelyben pontosan rögzítette, hogy a meghatalmazást ügyvédi 

vagy közjegyzıi okiratba kellett foglalni.1294 Az okirathoz csatolt iratokra rá 

kellett vezetni, hogy „a magyar állam kötelékébıl elbocsáttatott”.1295  

                                                 
1291 Az 1889. évi belügyminiszteri határozatban kiemelték, hogy az izraelita hitközséggel szemben 
fennálló tartózásokat ki kellett fizetni. Az érintett felet értesíteni kellett errıl a kötelezettségérıl. 
2.320/1889. BM hat. FERENZCY, 1930. 180-181. 
1292 MOL K 150. 1886. I. 10. 72947. jksz. 726. apsz. Az elbocsátási okirat megtalálható: MOL K 150. 
1886. I. 10. 34909. jksz. 726. apsz. Kohn Vilmos Korvinra változtatta vezetéknevét. Az elbocsátási 
okiraton már a Korvin szerepelt. MOL K 150. 1888. I. 10. 13528. jksz. 1733. apsz. A névváltoztatási 
kérelme megtalálható: MOL K 150. 1889. I. 10. 40056. jksz. 40056. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 
55685. jksz. 40056. apsz. Reichenstein Salamon ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 3284. jksz. 3284. 
apsz. 
1293 FERENCZY, 1930. 80.   
1294 82.560/1892. BM rend. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 85-86., PONGRÁCZ, 1938. 29-30., CZEBE, 1938. 
378-380.  
1295 Volt olyan eset, amikor az elbocsátott személyek az okiratot külföldön visszaélésekre vagy 
koldulásra használták fel. Minden egyes iratot (pl. születési bizonyítvány, cselédkönyv) vissza kellett 
adni. 2.757/1889. BM körrend. FERENZCY, 1930. 183-184. 
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Az elbocsátási okirat kézbesítésének napjaként nem azt az idıpontot 

kellett figyelembe venni, amikor törvényes képviselıje, hanem mikor a 

jogosult saját kezőleg átvette.1296 

Serbanescu Iuon kivándorlási ügyében megküldött elbocsátási okirat 

kézbesítésének napját (1881. december 12.) a fıjegyzı által küldött levél 

tanúsította.1297 A gyakorlat alapján kimutatható, hogy minden egyes 

elbocsátáskor esetében pontosan feltüntették a kézbesítés idıpontját.1298 A 

kézbesítést a „vétbizonyítvány” is tanúsíthatta a belügyi jegyzıkönyvi adatok 

alapján.1299 

Az elbocsátás véglegesen a kiköltözéssel vált hatályossá. A törvény az 

ország területének elhagyására egyéves idıtartamot határozott meg, amelyet a 

kézhezvételtıl kellett számítani. Ez alatt az idı alatt az illetı személynek joga 

volt megváltoztatnia álláspontját, amelyet nem kellett megindokolni. Az 

elbocsátott jogai és kötelességei az átmeneti idıszakban szüneteltek, de nem 

szőntek meg.1300 Az állampolgársági iratokból kiderült, hogy a kiköltözés 

napját is közölték a belügyminiszterrel.1301 Elıfordult, hogy az elbocsátási 

okiratot nem lehetett kézbesíteni. Fensch Mária esetében az okiratot az osztrák 

                                                 
1296 33.181/1889. BM hat. FERENZCY, 1930. 185. Pollák Adolf a kivándorlási engedélyét nem vette át. 
MOL K 150. 1883. I. 10. 68837. jksz. 93. apsz.  
1297 A 183/1882. sz. alispáni levél. MOL K 150. 1882. I. 10. 4494. jksz. 204. apsz. 
1298 Bıcs József ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 27453. jksz. 293. apsz., Jakab József ügye: MOL K 
150. 1880. I. 10. 49549. jksz. 27403. apsz. Ebersberg Ottokár Ferenczet a magyar állam kötelékébıl 
1881-ben bocsátották el. MOL K 150. 1882. I. 10. 2459. jksz. 2459. apsz. Az elbocsátási okirata 
megtalálható: MOL K 150. 1881. I. 10. 15779. jksz. 10436. apsz. 
1299 MOL K 150. 1886. I. 10. 27630. jksz. 304. apsz. Kasser Hermann esetében a kézbesítési ív 
tanúsította az átvétel napját. MOL K 150. 1887. I. 10. 480. jksz. 480. apsz. A folyamodó az ügy 
sürgetését kérte. MOL K 150. 1887. I. 10. 46184. jksz. 6807. apsz. A kézbesítés napját mindig 
feltüntették az iratokon. Zıher Ferencz ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 1892. jksz. 1888. apsz., 
Czimermann Károly ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 62507. jksz. 1691. apsz., Weigl János ügye: 
MOL K 150. 1888. I. 10. 1489. jksz. 1489. apsz., Preis János ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 32108. 
jksz. 1564. apsz., Dimitrin Miklós ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 29209. jksz. 1566. apsz., Szigetvári 
András ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 21811. jksz. 1572. apsz., Schön Fülöp ügye: MOL K 150. 
1887. I. 10. 9154. jksz. 4572. apsz., Praeterhoffer János ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 64198. jksz. 
4573. apsz., Politzer Adolf ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 21667. jksz. 4602. apsz. 
1300 FERENCZY, 1930. 81.  
1301 A kiköltözés napját be kellett jelenteni. Kurzweil Samu ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 60686. 
jksz. 3208. apsz. Ninik György ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 3705. jksz. 3705. apsz. Ninik György 
elbocsátási okirata megtalálható: MOL K 150. 1883. I. 10. 7563. jksz. 14897. apsz. 
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magyar ügynökséghez küldték meg Belgrádba. Az elnöki irattárba helyezték el 

az okmányokat.1302 

Abban az esetben, ha az elbocsátott tekintetében a törvényben leírt 

akadály merült fel, az elbocsátás érvénytelenné vált. Ez a rendelkezés 

rendkívül nagy jelentıséggel bírt, hiszen ellenkezı esetben az elbocsátott, 

mint nem magyar állampolgár mentesült volna az állam büntetıjogi 

felelıssége alól.1303 

Az egyéves idıtartam meghatározását egyrészt az indokolta, hogy nem 

lehetett komolyan venni azt a kivándorlási szándékot, amellyel a 

meghatározott idı alatt nem éltek. Másrészt pedig, hogy ezen idı alatt a 

személy quasi visszahonosítottá vált, hiszen a törvény 48. §-a alapján azok az 

idegenek, akik egy év alatt állampolgárságukat nem tartották fenn, magyar 

honosok lettek.1304 A gyakorlatban elıfordult, hogy az illetı idegen 

állampolgárságának fenntartását kérte, amelynek eredményeként a magyar 

állampolgárságát elvesztette, vagy meg sem szerezte az állampolgársági 

törvény alapján. Von Mons Ernest és kiskorú gyermekei a belga 

állampolgárságuk fenntartását jelezték. Fel kellet mutatni az útlevelüket, hogy 

igazolják idegen állampolgárságukat. A belügyi anyagból kiderült, hogy 

elvesztették a belga kormány által adott útleveleiket, amelynek következtében 

új igazolványok kiállítását kérték. A törvényes gyám kérte a gyermekek 

állampolgárságának fenntartását nyilatkozatban, aki jelen esetben az anya 

volt.1305 

Az elbocsátást rendszerint csak azok az állampolgárok kérték, akik 

korábban is az ország területén kívül tartózkodtak. Emiatt az egy év 

eredménytelen elteltéhez kapcsolódó érvénytelenség csak ritkán következett 

be.1306  

                                                 
1302 Fensch Ferencz kivándorlás kapcsán található meg Fensch Mária ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 
43951. jksz. 708. apsz. Fensch Mária elbocsátási okirata megtalálható: MOL K 150. 1886. I. 10. 4372. 
jksz. 708. apsz. 
1303 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 80-81., PONGRÁCZ, 1938. 30., KMETY, 1911. 79., KISS, 1886. 153. 
1304 BERÉNYI − TARJÁN, 1938. 81., VUTKOVICH, 1904. 185. 
1305 MOL K 150. 1882. I. 10. 1974. jksz. 1974. apsz. 
1306 FERDINÁNDY, 1902. 244., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 184-185., MOLNÁR, 1929. 
107., HORVÁTH, 1894. 126., KISS, 1886. 153. Ha nem történt meg a kivándorlás, mert „hivatásuknál 
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Bıhm Sámul a magyar állampolgársági kötelék megszüntetését kérte, 

amelyet a benyújtott kérelme alapján a belügyminiszter 1880-ban teljesített. 

Az állampolgársági iratokból azonban kiderült, hogy idegen állampolgárságot 

nem kapta meg Bajorországban, amelynek következtében visszalépett a 

magyar állampolgárság elvesztésétıl.1307 

Ezek a rendelkezések béke idejére voltak érvényesek.1308 A háború csak 

annyiban változtatott ezeken a szabályokon, hogy a király döntött 

végérvényesen.1309 

A részletesen indokolt kérelmet és dokumentumokat a 

belügyminiszterhez címezve kellett leadni a törvényhatóság elsı számú 

tisztségviselıjénél.1310 Az alispán és a polgármester akadályoztatása esetén a 

fıjegyzı ját el az ügyben.1311 Mellékelni kellett a személyi adatokat igazoló 

okiratokat (pl. a házassági és a születési anyakönyvi kivonatokat) és egyéb 

bizonyítványokat.1312 A kérelem után két pengıt, a mellékletek után ívenként 

30 fillért kellett fizetni.1313 A gyakorlat alapján megállapítható, hogy általában 

a kérelmek után teljesítendı illetéket (bélyegilletéket) nem fizették meg. A 

belügyminiszter csak abban az esetben állította ki az elbocsátási okiratot, ha a 

kérelmezı ezt a kötelezettségét is teljesítette.1314 

                                                                                                                                          
fogva vagy egyébként helyhez kötött egyéneknek nem áll módjukban, hogy egy éven belül 
kiköltözzenek, akkor az elbocsátási okirat kiállítása iránti kérelmüket megújítani tartoznak.” 
20.504/1895. BM hat. FERENZCY, 1930. 185. 
1307 Ebben az esetben a kézzel írott, minden formaságot mellızı elbocsátási okirat csak a községi 
illetıséget, a kérelmezı nevét, az életkorát, a családi állapotát és az elbocsátás tényét tartalmazta. 
MOL K 150. 1880. I. 10. 60369. jksz. 29955. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 1882. I. 10. 
1511. jksz. 1511. apsz. 
1308 Az 1879:L. tc. 21. §-a szerint a magyarországi és fiumei elbocsátási ügyekben a magyar 
belügyminiszter, míg a horvát, szlavón és a dalmát területekrıl érkezı kérelmek ügyében a horvát-
szlavón-dalmát bán döntött. 
1309 KISTELEKI, 1996/97. 51., CSIKY, 1907. 38., HORVÁTH, 1894. 125., BALOGH, 1901. 80. 
1310 A kérvény formai követelményei között szerepelt, hogy azt azon törvényhatóság elsı számú 
tisztségviselıjénél (alispán, polgármester) kellett benyújtani, amelynek területén községi illetıséggel 
rendelkezett az illetı. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 80., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 185-
186., VUTKOVICH, 1904. 185., HORVÁTH, 1894. 126., FERDINÁNDY, 1902. 243., KISS, 1886. 153. 
1311 Az is elıfordulhatott, hogy a kérelmet nem a törvényhatóság elsıszámú tisztviselıjéhez, hanem a 
szolgabíróhoz címezték. Theumann Jakab ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 58329. jksz. 35236. apsz. A 
kérelmeket az esetek többségében a kivándorló személyek írták. Elıfordulhatott, hogy ügyvéd 
segítségét vették igénybe. Eker Ferenc ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 51691. jksz. 30957. apsz. 
1312 FERENCZY, 1930. 83-85.  
1313 PONGRÁCZ, 1938. 23., BRÓDY − BÁN, 1938.  21.  
1314 Hoffmann Ferencznek 2 ft és 75 kr bélyegilletéket kellett megfizetni. MOL K 150. 1882. I. 10. 
1578. jksz. 1578. apsz. Az elbocsátási oklevele megtalálható: MOL K 150. 1882. I. 10. 48642. jksz. 
1578. apsz. A kérelem után járó illeték megfizetése sok esetben elmaradt, amelynek teljesítésére a 
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Az állampolgársági törvény végrehajtásával kapcsolatos 

belügyminiszteri rendeletben rögzítették, hogy a tisztviselık által kiállított 

bizonyítványban fel kellett tüntetni, hogy a kérelmet benyújtó állampolgár 

nem a védkötelezettség alól akart mentesülni, továbbá, hogy családjával 

együtt, vagy egyedül szeretett volna kivándorolni.1315 A határozatban az 

elbocsátott nejének és gyermekeinek a nevét is rögzíteni kellett. A kézbesítés 

alkalmával pedig közölni kellett azokat a feltételeket, amelyek a határozatot 

érvényteleníthették. A belügyminiszternek be kellett jelenteni a kézbesítés 

napját és azt, ha az illetı egy éven belül nem hagyta el Magyarországot, azt is, 

ha idıközben más hazai községbe költözött.1316 

A gyakorlatban elıfordult, hogy az elintézésre megállapított határidı 

eredménytelenült telt el, amelynek következtében kérelmezhették annak 

meghosszabbítását.1317 

Azok a magyar állampolgárok, akik Ausztriába, a Német Birodalomba, 

vagy Szerbiába szerettek volna kivándorolni, kötelesek voltak az illetı állam 

kötelékébe történı felvételükre vonatkozó hatósági ígérvényt bemutatni, 

amelyet meg kellett hosszabbítani, ha idıközben lejárt.  

A kérvényhez szükséges adóigazolást a magyar királyi adóhivatalnak 

kellett kiállítani. Szintén csatolni kellett az illetékes hadkiegészítı 

parancsnokság által kibocsátott katonai törzskönyvet, vagy a honvédségi 

anyakönyvi lapok hiteles másolatát, ha az elbocsátott személy, vagy 

családjában bárki védköteles korban volt. A parancsnokság elızetesen abban 

az esetben vizsgálta meg az ügyet, ha a kérelmezı a hadsereg 

(haditengerészet), vagy a honvédség kötelékében állt.  

                                                                                                                                          
kérelmezıt felszólították. Rudas György ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 57143. jksz. 1081. apsz., 
Friedmann Simon ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 53360. jksz. 1324. apsz., Reiz Henrik ügye: MOL 
K 150. 1883. I. 10. 15124. jksz. 3727. apsz., Gusztáv Frigyes ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 34335. 
jksz. 1615. apsz., Matitsch Ágoston ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 3775. jksz. 3775. apsz., Schwartz 
Dávid ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 13295. jksz. 175. apsz., Herzfeld János ügye: MOL K 150. 
1884. I. 10. 89. jksz. 89. apsz., Buchner Jakab ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 60550. jksz. 3683. 
apsz., Stern Sámuel ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 2317. jksz. 2317. apsz., Mecrkatz János ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 1112. jksz. 1112. apsz. 
1315 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 81-82.   
1316 Uo. 81-82., FERDINÁNDY, 1902. 243. 
1317 Kanka János ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 8621. jksz. 1314. apsz. 
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A hadmentességi díjat is ki kellett egyenlíteni az azt kiállító adóhivatal 

pénztáránál. Az itt kapott nyugtát szintén csatolni kellett a kérvényhez. A 

pénzügyi igazgatósághoz (az adófelügyelıhöz) küldték el azon személyek 

folyamodványait, akik a 21-35 év közötti hadköteles kort esetleg túllépték. 

Gyakran elıfordulhatott ugyanis, hogy a hadköteles egyének nem az 1889:VI. 

tc. által meghatározott rendes korosztályban, hanem évekkel késıbb kerültek 

sorozás alá. Rájuk nézve csak késıbb lehetett megállapítani, hogy alkalmasak-

e a katonai szolgálatra, vagy hadmentességi díjat kell-e fizetniük.  

Zibrid Antal elbocsátási ügyében az 1880:XXVII. tc. 10. §-a 4. pontja 

alapján kellett a hadmentességi díjat megállapítani és a 20 ft-ot befizetni az 

adóhivatalhoz.1318 Schnabel József ügyében megállapított 15 ft hadmentességi 

díj befizetésétre vonatkozó felhívást a Pénzügyi Közlönyben tették közre 

1881-ben. A kérelmezı kihallgatása alkalmával törlesztette az adósságát.1319 

Bittamann Ignátz kivándorlási ügyéhez csatolták a Nyitra megyei királyi 

adóhivatal jegyzékét. A pénzügyminisztérium 20 ft hadmentességi díjat 

állapított meg 1879 és 1882 közötti idıszakra.1320 A hadmentességi díj 

lefizetésére határidı hosszabbítást kért Kontrik András, amelyet a lipcsei 

osztrák-magyar fıügynökség megengedett.1321 A hadmentességi díj lefizetését 

az „adókönyvecske” is igazolhatta.1322 

                                                 
1318 A belügyminiszteri anyagokból kiderült, hogy a Nagy Küküllı megye alispánját szólították fel e 
kötelezettség teljesítésére. MOL K 150. 1881. I. 10. 38368. jksz. 31287. apsz. A kérelem 
kiegészítésérıl a 11129/1881. sz. alispáni levél tanúskodik. MOL K 150. 1882. I. 10. 50955. jksz. 56. 
apsz. Kaiser Natnánnak 15 ft. hadmentességi díjat kellett befizetni. A 15739/1882. sz. alispáni levél. 
MOL K 150. 1882. I. 10. 20330. jksz. 963. apsz. 
131933131/1882. PM átirat.  MOL K 150. 1882. I. 10. 33278. jksz. 952. apsz. Brandeisz Emil 
kivándorlási ügyében is a Pénzügyi Közlönyben tették közzé a hadmentességi díj befizetését 
tartalmazó pénzügyminiszteri döntést. MOL K 150. 1882. I. 10. 35682. jksz. 1638. apsz. Pollák 
Vilmos elbocsátási ügyében megállapított hadmentességi díj megfizetésére való felszólítást szintén a 
Pénzügyi Közlönyben hirdették ki. Pollák Vilmos elbocsátási okirata. MOL K 150. 1884. I. 10. 1328. 
jksz. 390. apsz., Özvegy Pollák Róza elbocsátási ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 11271. jksz. 390. 
apsz. 
1320 MOL K 150. 1882. I. 10. 70406. jksz. 1662. apsz., Cloaje János ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 
35216. jksz. 512. apsz., Radnik József ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 3848. jksz. 3848. apsz., Imerzin 
János ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 58885. jksz. 34011. apsz., Stanovszky Nándor ügye: MOL K 
150. 1885. I. 10. 30830. jksz. 769. apsz., Kappel Mihály ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 44971. jksz. 
905. apsz., Brückner Gyula ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 6441. jksz. 6441. apsz., Kunits Jakab 
ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 9403. jksz. 9403. apsz., Buchta Pál ügye: MOL K 150. 1890. I. 10. 
45099. jksz. 1746. apsz. 
1321 MOL K 150. 1887. I. 10. 31666. jksz. 5201. apsz. 
1322 Gihatzu Hariton elbocsátási ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 49674. jksz. 5526. apsz. A 
hadmentességi díjat is be kellett fizetni a kérelmezınek. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy 
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A szabályszerően benyújtott kérvényeket a véleményes jelentéssel 

együtt haladéktalanuk fel kellett terjeszteni a belügyminiszterhez. A hiányosan 

beadott kérelmeket a félnek visszaküldték.1323 Ki kellett kérni a 

pénzügyminiszter véleményét is, ha adóhátralék merült fel.1324 

A belügyminiszter, ha az ügyet rendben találta, kiállította az elbocsátási 

okiratot, amelyet megküldtek az illetékes törvényhatóság elsı számú 

tisztségviselıjének.1325 Ezt követıen történt meg a kézbesítés. Fiume területén 

is a belügyminiszter állította ki az elbocsátási okiratot. Horvát-

Szlavónországban a bán járt el az elbocsátási ügyekben.1326 

A törvényalkotás során nem fogadták el azt az elvet, miszerint egy 

idegen állampolgárság megszerzése a magyar állampolgárságot megszünteti, 

pedig ez számos vonatkozásban egyszerősített volna az elbocsátási eljáráson. 

Ebben az esetben nem lett volna szükség külön aktusra a magyar állam 

kötelékébıl való kilépéshez.  

                                                                                                                                          
elengedhetetlen feltétele volt az elbocsátásnak. Singer Sámuel Ferenc ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 
2756. jksz. 2756. apsz., Pollák Ignácz ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 3325. jksz. 3325. apsz., 
Metzenbauer antal ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 33545. jksz. 1324. apsz., Török Sándor ügye: MOL 
K 150. 1883. I. 10. 10914. jksz. 735. apsz., Picher Henrik ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 62515. jksz. 
1841. apsz., Shürzer Ede ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 33508. jksz. 1218. apsz., Jakab Simon ügye: 
MOL K 150. 1888. I. 10. 48598. jksz. 1238. apsz., Sidon Sámuel ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 
73500. jksz. 4445. apsz., Deutschländer Mózes ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 15901. jksz. 4688. 
apsz., Lang Sámuel ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 45718. jksz. 4717. apsz., Fantó Dávid ügye: MOL 
K 150. 1887. I. 10. 32703. jksz. 4122. apsz., Guttmann Manó ügye: MOL K 150. 1887. I. 10. 56033. 
jksz. 4129. apsz., Pisk Náthán ügye: MOL K 150. 1889. I. 10. 17184. jksz. 1692. apsz., Haupner 
Mihály ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 63888. jksz. 207. apsz., Iby Ádám ügye: MOL K 150. 1884. I. 
10. 49278. jksz. 89. apsz., Zakuss Károly György ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 23199. jksz. 1262. 
apsz., Berger Ignácz ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 61828. jksz. 603. apsz., Csöngei Péter ügye: 
MOL K 150. 1884. I. 10. 49616. jksz. 476. apsz., Michailovitz Kozmár ügye: MOL K 150. 1886. I. 
10. 26447. jksz. 599. apsz., Spech Arthúr ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 21522. jksz. 496. apsz., 
Guttmann Károly ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 40308. jksz. 563. apsz., Karner Ferenc ügye: MOL 
K 150. 1886. I. 10. 67682. jksz. 980. apsz. Muszta Demeter ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 31558. 
jksz. 668. apsz., Becker Gusztáv ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 40907. jksz. 565. apsz., Weinberger 
Gyula ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 23598. jksz. 1186. apsz., Lupini Adolf ügye: MOL K 150. 
1885. I. 10. 38056. jksz. 1969. apsz., Moga Zakariás ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 6086. jksz. 1726. 
apsz., Singer Mór ügye: MOL K 150. 1885. I. 10. 23731. jksz. 1057. apsz., Rocneaun Basil ügye: 
MOL K 150. 1885. I. 10. 41478. jksz. 502. apsz. 
1323 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 82-83.   
1324 FERDINÁNDY, 1902. 243. 
1325 Uo. 243.  
1326 VUTKOVICH, 1904. 184., EÖTTEVÉNYI, 1911. 65., MOLNÁR, 1929. 106., HORVÁTH, 1894. 125. A 
határırvidék tekintetében a határırvidéki országos hatóság volt az illetékes. FERDINÁNDY, 1902. 243., 
BALOGH, 1901. 79. 
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Az elbocsátást devalválta, hogy az országok túlnyomó többsége nem 

kívánta meg a honosításhoz a korábbi állampolgárság megszüntetését.1327 Ez 

azt eredményezte, hogy sokan nem kérték az elbocsátást.1328 

Wellesz Sámuel ügyében kiderült, hogy osztrák állampolgárság 

megszerzéséhez feltétlenül szükség volt az elbocsátásra. Az osztrák honosság 

megszerzését attól tették függıvé, hogy hat hónapon belül megszerzi-e az 

elbocsátási okiratot, amelyet a belügyminiszter kiállított.1329 

A felvételi igérvényt az az ország állította ki, ahol a kérelmezı meg 

akarta szerezni az állampolgárságot. Kvaysser Antal elbocsátási kérelméhez 

nem csatolta az osztrák hatóságok által kiállított felvételi okmányát, amelynek 

pótlására szólították fel. Az elbocsátást a belügyminiszter teljesítette, mert 

Kvaysser rendezte a fentebbi hiányosságot.1330 A felvételi igérvény számát és 

kiállításának idıpontját az elbocsátási okiratra rávezették.1331  

Az elbocsátási ügyek kapcsán elıfordult, hogy az eljárás meglehetısen 

hosszú idıt vett igénybe, és a folyamodónak sürgetnie kellett kérelmének 

elintézését. Hradelovszky András elbocsátásának sürgetését és gyors 

elintézését kérte, mert kilenc éve húzódott az ügy. Intézkedni kellett a felvételi 

igérvény beszerzése végett is, amelynek érvényességi idejét hat hónappal meg 

kellett hosszabbítani, mert az esetet az illetıség meghatározása végett nem 

lehetett lezárni. A Nyitra megyei schallmanschori illetıséget állapítottak meg, 

amely tovább bonyolította az ügyet, mert át kellett tenni az illetékes 

közigazgatási szervhez.1332 Lederer József ügye kapcsán kiderült, hogy a járási 

                                                 
1327 Az állampolgárság megszerzését Svédország és Norvégia az elbocsátástól tették függıvé. CAHN, 
1908. 66. Megjegyzendı, hogy az 1870-es német állampolgársági törvény azonban nem szabott ilyen 
feltételeket. Néhány állam (pl. Oroszország, Luxemburg) megkövetelte a leendı polgáraitól, hogy a 
hazája iránti kötelezettségeinek, különösen a katonainak a teljesítését igazolja. Az Egyesült Államok 
megelégedett a korábbi állampolgársági jogviszony „leesküvésével”. Spanyolországban elfogadták, ha 
lemondott állampolgárságáról. Külön említést érdemel az 1899. évi japán szabályozás, amely szerint 
csak azon személyeket lehetett honosítani, akik hontalanok voltak, vagy a honosságukat a japán 
állampolgárság megszerzése következtében veszítették el. KIRÁLYFI , 1913./a 108-109.   
1328 THIRRING, 1904. 94.   
1329 MOL K 150. 1882. I. 10. 596. jksz. 596. apsz. Az elbocsátási okirat: MOL K 150. 1882. I. 10. 
40189. jksz. 18447. apsz. 
1330 MOL K 150. 1882. I. 10. 54184. jksz. 900. apsz. 
1331 MOL K 150. 1882. I. 10. 43235. jksz. 900. apsz., Schnabel József ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 
33278. jksz. 952. apsz. 
1332 MOL K 150. 1885. I. 10. 7121. jksz. 7121. apsz. Az állampolgársági ügyek intézése meglehetısen 
lassú volt. Wagner Ferenc 1882-ben nyújtotta be a kivándorlási kérelmét, amelyre még 1883-ban sem 
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kapitányság késedelmes eljárása okozta a halasztást, mert az iratokat nem 

küldte meg idıben.1333 Elıfordulhatott, hogy a felvételi igérvényt a külföldi 

hatóságok csak abban az esetben állították ki, ha elıbb a magyar állam 

kötelékébıl elbocsátották.1334 

Az elbocsátó okiratnak azonban meg volt az a nagy elınye, hogy 

ezáltal igazolták, hogy a kérelmezı az állammal szemben fennálló 

kötelezettségeit teljesítette.1335 A gyakorlatban megesett, hogy az illetı utóbb 

elállt szándékától és nem költözött külföldre.1336 

Elıfordult, hogy a kérelmezı levelében nem csak saját maga, hanem 

nagykorú testvérei elbocsátását is kérte, amelynek érvényességéhez 

meghatalmazásra lett volna szükség. A belügyminiszter az ügyben 

megállapította, hogy a magyar állam kötelékébıl csak a magyar honpolgárokat 

lehetett elbocsátani. Az ügy kapcsán kiderült, hogy az érintett személyek sem 

a meghatalmazást, sem pedig az állampolgárságukat nem igazolták.1337 

Traizreiter Gyızı két nagykorú fia (Márton és Viktor) elbocsátása kapcsán 

megállapították, hogy a folyamodó csak abban az esetben kérhette volna 

gyermekei nevében a kivándorlást, ha a kérelemhez hozzájárultak volna. Az 

alispán szerint ilyen formában nem lehetett teljesíteni a kérelmet. A 

                                                                                                                                          
érkezett válasz. MOL K 150. 1883. I. 10. 27766. jksz. 755. apsz. A késedelmes ügyintézést tovább 
súlyosbította a hiánypótlások miatt elvesztegetett idı. Ez nem mindig az eljáró szerv hibáját jelentette. 
Kohn Lipótot többszöri felszólítás ellenére sem terjesztette fel idıben a kért adatokat. MOL K 150. 
1890. I. 10. 2048. jksz. 2048. apsz. A következı esetekben is megsürgették a kivándorlási kérelem 
elintézését. Kühn Katalin ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 2915. jksz. 267. apsz., Lenz Anna ügye: 
MOL K 150. 1882. I. 10. 15066. jksz. 268. apsz. 
1333 MOL K 150. 1883. I. 10. 67151. jksz. 11935. apsz. 
1334 Gretzmacher Frigyes ügye: MOL K 150. 1884. I. 10. 269. jksz. 269. apsz. Az elbocsátási okiratát 
a belügyminiszter kiállította. MOL K 150. 1883. I. 10. 72030. jksz. 57011. apsz. Az illetékesség 
hiányában az Goldberger Móricz ügyét át kellett helyezni. MOL K 150. 1887. I. 10. 7870. jksz. 5187. 
apsz. A legtöbb esetben a felvételi igérvény adatait pontosan feltüntették az elbocsátási okiraton. 
Braun János ügye: MOL K 150. 1882. I. 10. 32148. jksz. 10. apsz., Spitzer József ügye: MOL K 150. 
1883. I. 10. 15154. jksz. 936. apsz., Frank Sámuel (?) ügye: MOL K 150. 1883. I. 10. 23105. jksz. 
850. apsz., Popper Károly ügye:  MOL K 150. 1883. I. 10. 29310. jksz. 105. apsz. 
1335 CZEBE, 1938. 24-30. 
1336 Spiegelhalter Sarolta ügye: MOL K 150. 1886. I. 10. 40097. jksz. 725. apsz., Hermann Manó 
ügye: MOL K 150. 1880. I. 10. 29808. jksz. 12463. apsz. 
1337 MOL K 150. 1883. I. 10. 35578. jksz. 2653. apsz. 



 348 

belügyminiszter által kiállított elbocsátási okiratban a gyermekek nevei nem 

szerepeltek.1338 

Az állampolgársági törvény végrehajtási rendelete sem tudott azonban 

választ adni az idıközben felmerült újabb gyakorlati problémákra, amelynek 

következtében kiegészítették 1892-ben.1339 Ezeket a végrehajtási 

jogszabályokat a belügy- a honvédelmi- és a pénzügyminisztériummal 

egyetértésben alkották meg. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy az 

állampolgárság megszőnésének leggyakoribb esete az elbocsátás volt, 

amelynek elintézése körül sok gond merült fel. A belügyminiszter és a 

honvédelmi miniszter a szabályok pontos alkalmazása mellett próbálta 

megoldani az állampolgársági ügyeket, külön figyelve, hogy az elbocsátáshoz 

szükséges kérelmeket és a mellékleteket a törvényhatóságok kellı 

körültekintés mellett terjesszék fel. 

 

B. Hatósági határozat 

 

Elveszítette magyar állampolgárságát az a személy, aki felhívás ellenére sem 

tért vissza a magyar korona országai területére. A felszólítást egy hivatalos 

lapban kellett közzétenni és csak akkor veszítette el a magyar 

állampolgárságát, ha az illetı a harmadik felszólítást követı egy éven belül 

sem tért vissza. Veszter Imre az országgyőlési vita során nem tartotta 

helyesnek a megfogalmazást, mert szerinte a kormánynak túl tág teret 

engedett, hogy kit szólít fel ilyen módon, hiszen a törvényjavaslatban nem 

voltak meghatározva a konkrét esetek. Továbbá inpraktikusnak is tartotta, 

mert szerinte egy külföldön tartózkodó személy magyar állampolgárságának 

megtartását vagy elvesztését nem lehetett függıvé tenni attól, hogy olvassa-e a 

                                                 
1338 MOL K 150. 1884. I. 10. 16259. jksz. 3395. apsz., Komendo János ügye: MOL K 150. 1884. I. 
10. 249. jksz. 249. apsz. Königsberger Miksa nagykorú gyermekének külön állítottak ki okiratot. 
MOL K 150. 1884. I. 10. 18419. jksz. 2889. apsz. 
1339 23.901/1892. BM rend. BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 82.   
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magyar hivatalos lapokat.1340 Ezért javasolta, hogy vegyék ki a javaslat 

szövegébıl ezt a rendelkezést, amelyet elfogadtak a képviselık. 

A 31. § kimondta, hogy azok a személyek, akik engedély nélkül más 

állam szolgálatában álltak, felszólítottak a visszatérésre és meghatározott idın 

belül nem tettek eleget a kérésnek, elveszítették a magyar állampolgárságukat. 

Mocsáry Lajos nem tartotta indokoltnak ebben az esetben ilyen súlyos 

szankció alkalmazását. Szerinte az egész szakaszt ki kellett volna hagyni a 

törvénybıl.1341 

Tisza Kálmán úgy gondolta, hogy az államnak meg kell ıriznie azt a 

jogát, hogy ilyen esetekben intézkedni tudjon, „ha valaki ilyen állam 

szolgálatába léve, az ı anyaállamának felszólítására e szolgálatból ki nem lép, 

tıle az állampolgárságot elvonni lehessen. Számos olyan eset van, amik egy 

magyar állampolgár idegen állambeli szolgálata nem egyeztethetı össze a 

magyar honosságból folyó köztelezettségek teljesítésével.”1342 

Gulner Gyula nem támogatta Mocsáry Lajos képviselı indítványát, 

mert szerinte nem a törvényjavaslat megfogalmazása nem jelentette, hogy 

ilyen esetekben mindenki elveszíti a magyar állampolgárságát. Nem tartotta 

imperatív parancsnak. Egyetértett a miniszterelnökkel, mert szerinte sem lehet 

az államnak megengedni, hogy e jogától megfosszák, hiszen akár ellenséges 

országnak is nyújthatott volna segítséget az érintett személy. Szerinte a 

javaslatból nem lehetett kiolvasni, hogy a állam megvonhatta volna az 

állampolgárságot attól a személytıl, aki idegen, esetleg ellenséges viszonyban 

lévı állam kötelékében teljesített szolgálatot.1343 

Irányi Dániel helyeselte a rendelkezés bevezetését, hiszen az érintett 

személy nem gyakorolhatta volna jogait, de mivel „az állampolgári jogok 

                                                 
1340 Ilyen hivatalos lapnak számított pl. a Budapesti Közlöny. Veszter szerint ez a szakasz túl nagy 
hatalmat adott volna a kormány kezébe. KN. 1879. VII. 356. 
1341 KN. 1879. VII. 356. 
1342 Tisza az elıbbi eset kapcsán egyet értett Mocsáry képviselı hozzászólásával. Véleménye szerint 
nem mondta ki a javaslat, hogy az érintett személy mindenképp elveszítette volna a magyar 
állampolgárságát. Ezért nem tartotta indokoltnak, hogy az állam e jogáról lemondjon. KN. 1879. VII. 
356. Vö. Mocsáry Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 356. 
1343 Gulner azzal indokolta a rendelkezés szükségszerőségét, hogy ebben az esetben az illetı egy 
másik országtól kapja a fizetését, esetleg egy ellenséges államnak nyújtott segítséget. KN. 1879. VII. 
357. Vö. Tisza Kálmán és Mocsáry Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 356. 
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egyike a legbecsesebb polgári jogoknak, ennek elvételét nem politikai 

hatóságra, nem a ministerekre, nem magára a minisztertanácsra” kellene bízni, 

hanem a legfelsıbb bíróságra.1344 

A felsorolt indokokra hivatkozva nyújtotta be indítványát Szederkényi 

Nándor, hiszen voltak olyan tudományos és mővészeti pályán dolgozó 

személyek, akiket egy miniszteri rendelettel nem lehetett volna hazahívni. 

Azon a véleményen volt, hogy ha ez a szakasz ilyen premisszíve került volna 

megfogalmazásra, akkor mindig egyéni döntéstıl függött volna, hogy kit 

fognak hazahívni. Ezért javasolta, hogy „a kik más állam szolgálatában 

állnak” szavak után kerüljön bele a törvény szövegébe, hogy „a mennyiben ez 

az egész ország érdekébe ütközik.”1345 Ez biztosítékul szolgált volna arra az 

esetre, hogy amennyiben az illetı személy a magyar állam érdekeibe nem 

ütközı tevékenységet folytatott volna, akkor a miniszter nem intézkedett volna 

az ügyében.1346 

E jog fenntartását támogatta Molnár Aladár képviselı is, mert szerinte 

egy magyar állampolgárnak más ország szolgálatába való lépése csak az 

államhatalom beleegyezése vagy hallgatólagos hozzájárulása mellett lehetett. 

Ha a kormány „a magyar állam érdekében szükségesnek tartja, hogy az illetı 

az idegen állam szolgálatából kilépjen, ezen elhatározásának hatályt is 

szerezhessen és az illetıt hazahívhassa.”1347 A magyar állam szuverenitása 

indokolta, hogy megtilthassa vagy megengedhesse, hogy az illetı egy idegen 

országban hivatalt vállaljon. Úgy vélte, hogy azok a személyek okozták a 

legnagyobb kárt, akik olyan államban dolgoztak, amellyel Magyarország 

ellenséges viszonyban volt. Lényegesnek tartotta, hogy már a hadüzenet elıtt 

haza lehessen hívni az állampolgárokat. 

                                                 
1344 Irányi sem tartotta helyesnek, hogy esetleg a magyar állammal ellenséges viszonyban lévı 
országban teljesít valaki közszolgálatot. Nem fogadta el, hogy politikai hatóságok döntsenek ebben az 
esetben. Indítványozta, hogy küldjék vissza a javaslatot a bizottsághoz átdolgozásra. KN. 1879. VII. 
357. 
1345 KN. 1879. VII. 357. 
1346 Véleménye szerint a javaslata összeegyeztethetı Tisza Kálmán álláspontjával. KN. 1879. VII. 
357. Vö. Tisza Kálmán beszéde. KN. 1879. VII. 356-357. 
1347 Molnár Aladár feltétlenül fenntartandónak vélte a kormány jogkörét ebben az esetben. KN. 1879. 
VII. 358. 
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E javaslat politikai természetébıl kifolyólag nem támogatta Irinyi 

indítványát, miszerint ezen ügyekben egy bíróság döntsön. Úgy gondolta, 

hogy a kormány látta legtisztábban ezen az ügyeket. Ebben az esetben nehéz 

lehetett volna bizonyítékokat találni és döntés meghozatalát a bíróságokra 

bízni.1348 

Elfogadhatónak tartotta, hogy a javaslat szövegébe vegyék fel 

Szederkényi Nándor indítványát, de nem látott arra garanciát, hogy ezt ki és 

hogyan fogja ellenırizni. Arra a végkövetkeztetésre jutott a képviselı, hogy ha 

a visszahívás megtörtént, akkor mindegy kimondásra került volna, hogy az 

adott ország és hazánk között a viszony megromlott.1349 

Véleménye szerint az eredeti szöveg megtartása azt jelentette volna, 

hogy az ország területét elhagyni csak engedéllyel lehet, amely a szabad 

költözködés elvét sértené, amelyet csak annyiban lehetett korlátozni, 

amennyiben a védkötelezettség megkívánta. Hiányosnak tartotta a 

rendelkezést, mert egyszerően csak azt mondta ki, hogy az osztrák-magyar 

közös miniszterek megbízása nélküli munkavállalásnak lett volna ilyen 

jogkövetkezménye. Úgy gondolta, hogy nem csak a közös miniszterek 

megbízásából lehetett ilyen szolgálatot vállalni külföldön. Itt alapjaiban véve a 

konzulokról és a követekrıl volt szó, amelynek következtében a képviselı 

helytelenítette az engedély szó használatát. Véleménye szerint a 

törvényjavaslat eredeti szövege azt jelentette volna, hogy a 

szabadköltözködést szeretnék korlátozni azáltal, hogy engedélyhez akarták 

kötni a külföldi munkavállalást. 

Rácz Athanáz támogatta a képviselıt és újabb eseteket hozott fel 

indokolásként. Kijelentette, hogy ezt az elvet csak általánosságban lehet 

elfogadni.1350 „Ha vissza sem kaphatjuk ıket személyesen, a minthogy sokan 

                                                 
1348 A képviselı szerint ez politikai természető dolog volt, amelynek megítélését csak a kormány 
ellenırizhette. A kormány ismerte leginkább a nemzetközi viszonyokat, így meg tudja ítélni, hogy 
melyik ország minısül a haza ellenségének. KN. 1879. VII. 358. Vö. Irányi Dániel hozzászólása. KN. 
1879. VII. 357. 
1349 KN. 1879. VII. 357. Vö. Szederkényi Nándor hozzászólása. KN. 1879. VII. 357-358. 
1350 A képviselı a szerb-török háborút hozta fel példaként, amikor a délvidéken lakók közül néhányan 
idegen országban vállaltak katonai szolgálatot. KN. 1879. VII. 358. 
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nem is jönnek vissza, sújtsuk ıket legalább azzal, hogy ıket a magyar 

állampolgári jogoktól megfosztjuk.”1351  

Az állam nem engedhette meg, hogy egy állampolgár magatartásával az 

ország érdekeit megsértse. Természetesen az a tény, hogy valaki más állam 

szolgálatában állt, még nem volt elegendı a kizáráshoz.1352 Idegen államnak 

minısült Magyarországon kívül minden más ország, még Ausztria is. A 

kiegyezés miatt a törvény e szakaszát nem alkalmazták az osztrákokkal 

szemben.1353 Az állampolgárság megfosztásához szükséges volt, hogy az 

érintett személy tevékenysége a magyar állam ellen irányuljon. A hatósági 

határozat egy egyoldalú állami intézkedés volt, amely tulajdonképpen az 

állampolgárság megszüntetését jelentette.1354 

Miután a belügyminiszter megállapította a jogsértést, felszólították az 

illetı személyt, hogy lépjen ki a szolgálatból a meghatározott idı alatt.1355 

Abban az esetben, ha ezt teljesítette, állampolgárságának elvesztését 

határozatilag nem lehetett kimondani. Ellenkezı esetben a magyar honosság 

megszőnését hivatalból vették figyelembe, szemben az elbocsátással, ahol a 

fél kérelmére indult meg az eljárás. A hatósági határozat egyszerően csak 

deklarálta az állampolgárság megszőnését, amelyet a miniszterelnök 

tudomására kellett hozni.1356 Ezt a döntést is a belügyminiszter vagy a bán 

hozhatta meg. A törvényben meghatározott eseten kívül nem lehetett kizárás 

útján elveszíteni az állampolgárságot, azaz kizárást sem büntetésként, sem 

pedig lemondás esetén nem lehetett alkalmazni. 

Az 1880. évi végrehajtási rendelet ezt az elvesztési jogcímet is érintette, 

amely szerint a belügyminiszternek be kellett jelenteni minden egyes esetet, 

                                                 
1351 Rácz támogatta Molnár Aladár javaslatát. KN. 1879. VII. 358. Molnár Aladár hozzászólása: KN. 
1879. VII. 358. A szavazásnál a miniszteri szövegezést fogadták el. 
1352 FERENCZY, 1930. 91-92.  
1353 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 87. Az osztrák állam szolgálatban lévı személyeket is meg lehet 
fosztani állampolgárságuktól. KMETY, 1911. 80. 
1354 SZITA , 1993. 349. 
1355 KISTELEKI, 1996/97. 51., NÉMETHY, 1938. 8-12., TAR, 1941. 21., CZEBE, 1938. 383-384., 
PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 186-187., BRÓDY − BÁN, 1938. 21. A horvát bán jogkörével 
kapcsolatban: SZITA , 1993. 349., BALOGH, 1901. 80., KISS, 1886. 154., KMETY, 1911. 80., 
FERDINÁNDY, 1902. 244., HORVÁTH, 1894. 126., MOLNÁR, 1929. 107., EÖTTEVÉNYI, 1911. 68. 
Vutkovich ezzel ellenkezı elvet a nemzetközi jog körében vélt felfedezni. VUTKOVICH, 1904. 186. 
1356 KISS, 1886. 154., KMETY, 1911. 80., HORVÁTH, 1894. 126., MOLNÁR, 1929. 107., EÖTTEVÉNYI, 
1911. 68., VUTKOVICH, 1904. 186. 
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amely okot adhatott a kizárásra.1357 A hatósági határozattal történı megfosztás 

a magyar nemesi rangot is megszüntette, hasonlóképpen az elbocsátáshoz.1358 

A hatósági határozat a távolléthez hasonlóan lehetıvé tette, hogy egy 

magyar állampolgár úgy veszítse el honosságát, hogy nem szerezhetett újabb 

állampolgárságot. Az állampolgárság elvesztése így könnyen szankció jelleget 

kapott, s ez ellenkezett azzal a nemzetközi elvvel, hogy büntetésbıl senkit sem 

lehetett honosságától megfosztani. 

 

C. Távollét 

 

Az országgyőlési vita során a leghevesebb vitát a távollét intézménye váltotta 

ki. A kisebbségi véleményt támogató képviselık törölni szerették volna az erre 

vonatkozó rendelkezéseket, mert ezek ellenkeztek azzal az elvvel, hogy a 

honpolgár éppen úgy, mint az amerikai vagy az angol, mindig és mindenütt 

megtarthassa magyar állampolgárságát, egészen addig, amíg arról önként le 

nem mond.1359  

 Az a tény, hogy a javaslat az állampolgárság távollét címén történı 

elvesztésének bekövetkezésére tíz évet határozott meg, igen valószínővé tette, 

hogy ez a rendelkezés csak politikai célból került a törvény szövegébe. A 

következıket olvashatjuk errıl a törvényjavaslat indoklásában. „Azt, aki 

engedély nélkül távol marad hazánktól, nem tekinthetjük végnélküli ideig 

polgártársunknak s meg kell a törvényben határozni azon idıt, melynek 

lejártával az, aki hazájáról teljesen megfeledkezik, megszőnjék ezen haza 

polgára lenni.”1360 Ez az indokolás téves, hiszen abból a ténybıl, hogy valaki 

tíz éven át az országon kívül tartózkodott, még nem következett, hogy az illetı 

                                                 
1357 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 87-88.  
1358 KMETY, 1911. 80. 
1359 KI. 1879. 338. sz. 277. Clive Parry röviden ismertette, hogyan lehetett elveszteni az angol 
állampolgársági jogot 1949 elıtt. Külön kitért az 1870. évi honosítási törvényre. PARRY, 1951. 39-45. 
Az állampolgárság és az állam kapcsolatának bemutatása VINCENT − PLANT, 1984. 162-183. Az 1870. 
évi brit szabályozás történetéhez: RIDGES, 1928. 138. Keith röviden ismertette a brit állampolgárság 
elvesztését, amelynek keretében kitért a Calvin ügyre, a skót és az angol állampolgársági jog 
viszonyának elemzésére. KEITH, 1939. 429-430. Gerard-René de Groot is elemezte az angol 
állampolgársági jog történetét. GROOT, 1989. 97-98. 
1360 KI. 1878/1881. XIX. 223.  
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teljesen megfeledkezett volna hazájáról. Erre leginkább abból lehetett volna 

következtetni, ha más ország állampolgárságát is megszerezte volna.1361 

Simonyi Ernı szerint a távollét intézménye minden magyar közjogi 

hagyománnyal és törvénnyel szemben áll. Nem azt kellett volna meghatározni, 

hogy milyen módon lehet valakit a magyar állampolgárságától megfosztani, 

hanem hogy ki lehetett magyar honpolgár. Ez a szakasz pedig arról 

rendelkezett, hogy aki engedély nélkül tíz évig folyamatosan az ország 

határain kívül tartózkodott, veszítse el a magyar állampolgárságát. 

Helyesebbnek tartotta volna a korábbi közjogi hagyományokat és a törvény 

indokolását figyelembe venni, miszerint a magyar állampolgárság elvesztését 

törvény nem szabályozta átfogóan. A rendi közjog szerint a honfiúságot csak 

egy módon lehetett elveszíteni, ha egy magyar nı idegen állampolgárságú 

férfihez ment feleségül. Házasságának fennállása alatt nem lehetett magyar 

honosnak tekinteni. „Egyébiránt azon jognézet uralkodott, hogy a magyar 

állampolgárság sem törvényesítés, sem kiköltözés, sem külföldön való 

hosszabb idejő tartózkodás, sem idegen állam kötelékében való felvétel által 

nem veszítette el.”1362 

Nem tartotta elfogadhatónak, hogy valaki egy született magyarra azt 

mondhassa, hogy nem magyar állampolgár. Fenntartandónak vélte, hogy ha 

valaki kérte az elbocsátást, akkor szőnjön meg a magyar állampolgársága. 

Az Amerikai Egyesült Államok jelentette csak ki, hogy nem 

alkalmazkodnak az európai országok állampolgársági törvényeihez, ahol a 

született állampolgárokat nem akarják elbocsátani. A honosított személyeket 

amerikai állampolgároknak fogják tekinteni. Ennek következtében több állam 

megváltoztatta az állampolgárságra vonatkozó szabályait, különösen a 

megszőnésre vonatkozó rendelkezéseit és alkalmazkodtak az amerikai 

kívánalmakhoz. Az országok közötti összeütközések elkerülése volt a cél, 

amelynek következtében nem kifogásolta a képviselı az elbocsátás törvényi 

szabályozását. Hangsúlyozta azonban, hogy ne nehezítsék meg azoknak a 

                                                 
1361 BESNYİ, 1982. 29-31. 
1362 KN. 1879. VII. 359. 
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helyzetét, akik vissza akarnak térni az országba. „Nem arról van szó, hogy mi, 

mint mostoha anya büntessük a gyermekeket, hanem arról, hogy mindenütt és 

mindenhol saját akaratával ellenkezésbe nem jövünk, védelmünk alá 

vegyük.”1363 

Véleménye szerint a történelemnek voltak olyan pillanatai, amikor a 

politikai fordulatok arra kényszeríttették az állampolgárokat, hogy külföldre 

meneküljenek. „E §-nak, a mint itt van, más czélja és más szándéka nem is 

lehet, minthogy a politikai menekültekre nézve lehetetlenné tegye azt, hogy 

magukat magyaroknak vallják.”1364 Nem kérhették azok a személyek az 

elbocsátást, akik emigráltak, mert a politikai rendszert nem ismerték el. Nem 

fordulhatnak az osztrák-magyar konzulátushoz vagy követséghez, hogy 

tartózkodási engedélyt állítsanak ki vagy útlevelüket hosszabbítsák meg. „Ma-

holnap oly fordulat állhat be, melyet ismét mi nem ismerünk el s akkor mi 

fogunk kivándorolni s akkor azok, a kik a kormányon ülnek bennünket 

törvény szerint számőzhetnek ép annyi joggal, mint önök ma akarják számőzni 

Kossuth Lajost.”1365 

A képviselı hivatkozott a 31. §-ra, hogy Kossuth Lajos semmilyen más 

állam szolgálatát nem vállalta el és idegen állampolgárságot sem szerzett. „İ 

magyar embernek született és magyar marad, a míg él.”1366 Valószínősíteni 

lehetett, hogy nem kívánt magyar állampolgár lenni az a személy, akit 

honosítottak és tíz éven keresztül nem tartózkodott az országban. 

Következıképpen szerette volna módosítani a rendelkezést. „Azon honosított 

magyar állampolgár, a ki engedély nélkül, vagy az osztrák magyar közös 

ministerek megbizása nélkül az osztrák-magyar monarchia határain kívül, 

vagyis helyesebben, csupán csak a magyar monarchia határain kívül 

                                                 
1363 A célszerőség és az igazságosság vezette az államokat, hogy az USA-val külön egyezményeket 
írtak alá, köztük Magyarország is. KN. 1879. VII. 359. 
1364 KN. 1879. VII. 359. 
1365 Példaként még Tököly Imrét és Zrinyi Ilonát hozta fel, hiszen ık több mint tíz évig voltak 
külföldön. KN. 1879. VII. 359. 
1366 Simonyi szerint nem lehetett olyan magyar ember, aki azt kívánta volna, hogy „Kossuth Lajos 
megszünjék magyar ember lenni”. KN. 1879. VII. 360. Kisteleki is egyet értett azzal, hogy ez a 
rendelkezés az emigráns politikusok ellen irányult. KISTELEKI, 2000./a 58. 
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tartózkodik, az, ezáltal elveszíti magyar állampolgárságát.”1367 Egy honosított 

magyar tíz éven keresztüli folyamatosan távolléte azt jelentette, hogy nem 

szeretett volna magyar állampolgár lenni. Ellenben, ha mégis élni kívánt volna 

a polgári és politikai jogaival, akkor meg kellett volna tennie a szükséges 

lépéseket, hogy ne veszítse el honosságát, vagy ismét vegyék fel a magyar 

állampolgárok közé. 

Nem tartotta elfogadhatónak, hogy egy született magyar embert meg 

lehessen fosztani állampolgárságától. Kossuth Lajos csak akkor maradhatott 

volna magyar állampolgár, ha egy konzulátusnál vagy egy követségen 

jelentkezett volna útlevélért vagy tartózkodási engedélyért, amely azonban 

megaláztatást jelentett volna. A képviselı szerint inkább elveszíti magyar 

állampolgárságát, mint hogy megszégyenítse magát egy osztrák külügyi 

szervnél. Véleménye szerint azért sem lehetett volna elfogadni ezt a 

rendelkezést, mert bármikor elıfordulhat, hogy valaki hasonló sorsra 

kényszerül. 

Indítványozta továbbá, hogy e szakasz második sorából töröljék az 

„osztrák” szót, amelynek következtében a távollét a monarchia határain kívül 

töltött tíz évre vonatkozott volna.1368 

A miniszterelnök szerint ez a rendelkezés nem egy embernek van 

címezve. A törvény megfogalmazásakor figyelembe kellett venni a kor 

viszonyait és követelményeit. Szerinte meg lehetett követelni azoktól a 

személyektıl, akik fenn akarják tartani a magyar állampolgárságukat, hogy 

legalább tízévente egyszer tanújelét adják a haza iránti hőségüknek. 

Elıfordulhatott volna olyan helyzet, amikor sajnálatos módon e kívánalom 

ellenére sem lehetett volna ezt megtenni. E körülmények megszőnését 

követıen lehetett volna kérni, hogy az illetıt vegyék vissza a magyar 

állampolgárok közé. Ennek csupán az lett volna a feltétele, hogy valamelyik 

                                                 
1367 Simonyi szerint a törvénynek elsıdlegesen az a célja, hogy a hazának hasznos polgárokat 
szerezzen. Ezt olyan képtelenségnek tartotta, amelyet még „maga az isten sem teheti, mert ami 
megtörtént, a mi tény, azt nem történtté tenni, maga az örökkévaló sem képes.” Nyíltan kimondta, 
hogy a törvényjavaslatnak nem lehetett más célja, mint hogy Kossuth Lajost megfossza az 
állampolgárságától. KN. 1879. VII. 360. 
1368 KN. 1879. VII. 360. 
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községi illetıségbe felvételt nyerjen, vagy azt legalább kilátásba helyezzék. 

Javasolta, hogy pontosan rögzítsék ezt a lehetıséget a törvényben, elkerülve a 

félreértést, hogy a kormány személyes bosszúhadjáratot folytasson. 

Gulner Gyula sem helyeselte a törvényjavaslat ezen szakaszának ilyen 

formában történı elfogadását. Magát a távollét elvét azonban nem vitatta. 

Szerinte a lehetı legegyszerőbb formát kellett volna megtalálni, hogy valaki 

távollét következtében ne veszítse el a magyar állampolgárságát. Semmiképp 

nem lehetett volna megengedni, hogy hosszadalmas eljáráshoz kössék az 

állampolgárság fenntartását. Véleménye szerint azok a személyek, akik az 

illetékes hatóságnál nem jelentették be, hogy meg akarják óvni 

állampolgárságukat, nem érdemesek arra, hogy a magyar állam jogvédelme és 

pénzügyi gondoskodása rá a végsıkig kiterjedjen.   

A két állam között kialakult közjogi viszony nem gyakorolhatott hatást 

a magyar állampolgárság szabályozására. Nem lehet a haza fogalmát 

kiterjeszteni.1369 Tekintettel kellett lenni arra, hogy Ausztria és Magyarország 

között útlevélkényszer állt fenn.1370 

A képviselı nem hagyhatta szó nélkül Simonyi Ernı felszólalását és 

Kossuth Lajos ügyét. Tiltakozott minden olyan értelmezés ellen, amely szerint 

ez a szakasz Kossuth Lajos ellen irányulna. Elismerıen nyilatkozott a 

hazafiról, mint aki rendkívüli szolgálatot tett a haza, az emberiség és a 

felvilágosodás érdekében. Szerinte ez csak pártpropaganda és politikai 

tıkekovácsolás.1371 

A Hon hasábjain megjelent cikk a politikai üldöztetést teljes mértében 

elutasította. A kiegyezés-ellenes alkotmányos nézeteket valló személyeket 

nem lehetett elítélni. A napilap egyenesen „álpanasz”-nak vélte ezt a 

megjegyzést. Azon a véleményen volt, hogy senkinek sem kell „politikai 

hódolatot” tenni, hiszen „Kossuth ír eleget haza; fenntartja és hirdeti politikai 

                                                 
1369 A véderıtörvény rendelkezéseit is figyelembe vették a törvényjavaslat 22. §-ánál. KN. 1879. VII. 
364. Az országgyőlés 1879. november 3-án tartott ülésének bemutatása: E. 1879. november 3. 11. évf. 
526. sz. és E. 1879. november 4. 11. évf. 527. sz. 
1370 Kraper Móricz Márkus útlevelét is csatolta a kérelemhez. MOL K 150. 1884. I. 10. 2405. jksz. 
2405. apsz. 
1371 KN. 1879. VII. 364. Vö. Simonyi Ernı hozzászólása. KN. 1879. VII. 359-360. 



 358 

elveit szabadon; sértés-e tıle is azt követelni, hogy tíz évben egyszer, a 

törvény hatálybaléptétıl számítva, bejelentse kívánságát, hogy 

állampolgárságát fenntartja?”1372 Egy másik cikkben egyértelmően kifejezésre 

jutott, hogy az állampolgársági törvény elfogadása nem Kossuth számőzetése 

ellen irányult. „Ezt a hypocrita lamentálást Kossuth állítólagos számőzetése 

miatt legcsattanósabban megcáfolja az a tény, hogy Kossuth eddigé több 

országgyőlésre meg lett választva képviselınek s választását az országgyőlés 

mindannyiszor minden ellenvetés nélkül igazolta.”1373 

Hegyessy Márton szerint a törvényjavaslat megfogalmazóját nem 

Kossuth Lajos ellen irányuló szándék vezette. „Az eredmény okvetlenül az 

lesz, hogy azok, kik 1849-ben kimenekültek és máig is külföldön vannak, e 

törvény alapján elveszítik a magyar állampolgári jogot.”1374 

A miniszteri indokolás szerint arra kellett törekedni a törvény 

megalkotásánál, hogy közjogi hagyományainkkal ne szakítsunk és ne idegen 

alapra helyezzük az állampolgárság szabályozását. Ha ezt az indokolást 

figyelembe vették volna a képviselık, akkor e szakasz nem került volna bele a 

törvénybe, mert a magyar állampolgárság elvesztésének csak egyetlen esetét 

ismerte a hazai jog, amelynek következtében a képviselı javasolta e 

rendelkezés törlését.1375 

Mások sem fogadták el ezt a szakaszt, többek között Degré Alajos sem. 

Szerinte egyetlen képviselı sem szavazhatott volna e törvényjavaslatra még 

Kossuth Lajos él. „A világ legelıkelıbb, legmőveltebb, legnagyobb városa 

London, Kossuth Lajost lángeszéért, nagy szívéért, díszpolgárrá választotta és 

mi, a mely nemzetnek e nagy szív minden dobbanása, e lángész minden 

szikrája szolgálatában volt és van, mi most csak látszatát is elfogadjuk annak, 

                                                 
1372 H. 1879. november 5. 17. évf. 266. sz. 
1373 H. 1879. november 5. 17. évf. 266. sz. Kik számőzik igazán Kossuthot a hazából?  
1374 Hegyessy reagált Gulner képviselı által elmondott gondolatokra, aki szerint leginkább a kettıs 
állampolgárság elkerülése végett kell bevezetni a távollét intézményét. Hivatkozott többek között 
Széchenyi István szavaira, aki szerint sem lehetett tovább csökkenteni az állampolgárok számát. 
Hegyessy külföldi példát is hozott érvelése alátámasztására. Angliában éppen eltörölték ezt a 
jogintézményt, amikor a magyar törvényhozás elfogadta azt. A képviselı szerint a hontalanság 
problémáját is felvette a kérdés. KN. 1879. VII. 366. VARGA, 2002./d 419. 
1375 Hegyessy hivatkozott Simonyi Ernı javaslatára. KN. 1879. VII. 366. Simonyi Ernı hozzászólása: 
KN. 1879. VII. 359-360. 
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hogy ı polgáraink kötelékébıl kizárjuk, polgári jogától megfosztjuk, azt a 

Kossuth Lajost, ki 15 milliónyi népnek e hazában polgári jogot szerzett, most 

ezen nép képviselıi, polgárjogától megfoszszák?”1376 

Olyan személyeket (Duka Tivadart, Munkácsy Mihályt stb.) hozott fel 

példaként, akik igen is jelentıs teljesítményt értek el külföldön magyarként. 

Ezeket az embereket nem lehetett volna megfosztani magyar 

állampolgárságuktól, mert nem jelentkeztek az illetékes hatóságoknál. Ha a 

magyar kormány valakit a távolléttel akart büntetni, akkor nem olyan 

személyeket kellett volna, akik önkénytelenül vagy kényszer következtében 

hagyták el az országot. Javasolta, hogy a parlament alkosson egy olyan 

törvényt, amely azokra a fıurakra vonatkozott volna, akik Bécsben töltötték 

egész életüket és költötték el pénzüket. Ezeket a személyeket sem kellett volna 

megfosztani a magyar állampolgárságuktól, hanem meg kellett volna adózatni 

a jövedelmüket.1377 

A képviselıvel szemben Szilágyi Dezsı kijelentette, hogy nem a 

történelmi múltat kellett volna elemezni a törvény értelmezésénél, hanem 

összefüggéseiben interpretálni. A politikai emigránsok, különösen Kossuth 

Lajos nem kívánta volna, hogy egy születendıben lévı törvény akár egyetlen 

szakaszát reá való tekintettel ne fogadják el a törvényhozók. Az 

állampolgárság fenntartásához elég lett volna egy egyszerő nyilatkozat 

benyújtása az illetékes törvényhatósághoz, amely megszakította volna a 

távollét idejét. Nem tartotta megaláztatásnak az állampolgárság ilyen módon 

történı fenntartását, mert az a személy, aki huzamosabb ideig külföldön volt, 

és ott kamatoztatta tudását, legalább ennyit megtehetett volna annak 

érdekében, hogy honosságát megırizze. Úgy vélte, hogy inkább a közöny 

vezérelte azt az embert, aki ezt nem akarta megtenni, mert megalázónak 

                                                 
1376 Degré Alajos beszédében hangsúlyozta, hogy ha e szabályokat 30 évvel ez elıtt fogadták volna el, 
akkor sok honatya elvesztette volna az állampolgárságot. A javaslatot egy „pasquilnak” tartotta. KN. 
1879. VII. 367. 
1377 A képviselı kiemelte, hogy ez a javaslat „történelmünk egyik szent lapját akarja 
megszentségteleníteni.” Hozzászólását II Rákóczy Ferencz példájával támasztotta alá, akit 
proscribáltak. Duka Tivadar kapcsán kiemelte, hogy 9000 ft évi fizetést kapott, amelyet hazánkban 
nem tudott volna megszerezni. Mocsáry Lajos hozzászólása. KN. 1879. VII. 356 és Szederkényi 
Nándor beszéde. KN. 1879. VII. 357. Kiemelte a mővészek közül Munkácsy Mihályt. KN. 1879. VII. 
366-367. 
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tartotta az eljárást. Az emberi méltóságra itt nem lehetett hivatkozni, „mert az 

annyit jelentene, hogy […] méltósága alattinak tartja bevallani, hogy magyar 

polgár akar maradni a jövıre nézve is.”1378 

Az állam nem tarthatja meg kötelékben azokat a polgárokat, akik nem 

vették a fáradságot, hogy egy meghatározott idı alatt legalább egyszer 

jelentkezzenek. Úgy gondolta, hogy a szabadköltözködés elvének biztosítása 

mellett az állam hozhatott olyan egyszerő szabályokat, amelyekkel 

kötelezhette a polgárait, hogy idırıl idıre nyilatkozzanak honosságuk 

fenntartásáról. Fontos tartotta ezt a rendelkezést azért is, hogy idınként meg 

lehessen állapítani, hogy kik tartoznak az országhoz. Abban az esetben, ha tíz 

év alatt nem jelentkezett az illetı, akkor cselekedetei révén veszítette volna el 

a magyar állampolgárságát. 

Egyéb esete is volt a honosság megszőnésének, amikor esetleg az illetı 

nem szerezett új állampolgárságot. Két alapvetı „categoriája van a 

személyeknek az egész continensen, sıt Amerikában is, van és vannak 

olyanok, a kiknek egynél több hazájuk van és vannak olyanok, akiknek egy 

hazájuk sincs.”1379 

Abban az esetben, ha valaki így veszítette volna el az állampolgárságát, 

és utólag mégis rehabilitáltatni akarta honosságát, akkor azt megtehette volna 

visszahonosítással. Úgy vélte, hogy módosítani kellett volna a javaslat 

szövegét, hogy ne fakultatív, hanem kötelezı legyen ilyen esetekben az 

állampolgárság megadása. 

Ezért elfogadhatónak tartotta Gulner Gyula indítványát, mert ha egy 

politikai emigráns fenn akarta tartani az állampolgárságát, akkor egyszerően 

megtehette volna azt egy hazai hatósághoz intézett nyilatkozattal. 

                                                 
1378 Szilágyi a politikai emigránsokkal kapcsolatban a következıket jegyezte meg. Támogatta Gulner 
javaslatát. KN. 1879. VII. 368. Külföldi példaként Franciaországot említette. Szintén létezett ez a 
jogintézmény Németországban és Spanyolországban. Anglia azonban nem ismerte, hiszen, aki 
angolnak született nem léphetett ki az állami kötelékbıl. KN. 1879. VII. 368. 
1379 A képviselı vitatta Hegyessy Márton érveit, aki szerint nem lehetett megengedni, hogy valaki 
hontalan legyen. „Hisz neki csak egyszerő, kis dolgot kellett volna tennie, oly egyszerő kis dolgot, 
melyet minden ember megtehet és ı még sem teszi meg”. KN. 1879. VII. 368-369. 
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Nem tartotta Helfy Ignácz helyénvalónak, hogy Szilágyi Dezsı külföldi 

példákat hozott fel e szakasz igazolására.1380 Szerinte a képviselık 

szándékosan akarták félremagyarázni e szakasz eredeti jelentését. Nem csak 

Kossuth Lajos érdemelt kiemelést, hanem voltak más személyek is, akik 

szintén megérdemelték volna, hogy megemlítsék ıket (pl. Eberhard tábornok, 

Csudafy tábornok, Otto von Dunyov ezredes). „Tehát, azért, hogy ezen 

honfitársaink magukat külföldön annyira kitüntették, azért, hogy ık a 

külföldön barátságukkal, jellemszilárdságukkal becsületet szereztek e haza 

nevének; azért, hogy ık egy más nemzet javára, mint egy kierıszakolták, mi 

elismerésül azt mondjuk nekik, hogyha bizonyos actusra nem birod magad, 

nem vagy magyar állampolgár.”1381 

Szerinte Szilágyi Dezsı nincs tisztában a politikai menekült 

fogalmával. Véleménye szerint nem az volt a kérdés, hogy „mekkora ez a 

politikai aktus”, amelyet meg kellett volna tenni, hiszen „Geszler rudja elıtt 

elmenni és kalapot emelni az sem valami nagy actus: egy percz alatt meg lehet 

tenni s mégis forradalom lett belıle. Politikai jogokban nem az actus nagysága 

adja meg a jelentısségét, hanem az abban lévı megalázás.”1382 A politikai 

menekülteket kényszeríttették volna, hogy egy általuk nem támogatott közjogi 

állapotot, ha nem is szóban, de legalább írásban elismerjenek. Nem lehetett 

kétségbe vonni, hogy „tisztelettel viseltetik Kossuth Lajos iránt mindenki e 

házban és e házon kívül is; mert vannak emberek, akik nem kérik a tiszteletet, 

hanem parancsolják azt s ezen emberek egyike Kossuth Lajos.”1383 

                                                 
1380 Szilágyi Dezsıvel ellentétben éppen Angliát emelte ki. Franciaországban csak akkor veszíthette el 
valaki távollét címén az állampolgárságát, ha hatóság intézkedésére nem jelent meg. Konkrét példát is 
hozott, hiszen Luis Balnc és Viktor Hugo állampolgárságát soha nem vonták kétségbe. KN. 1879. VII. 
369-370. 
1381 Helfy csak egy állam tekintetében mondta volna ki a távollét elvét, amely Ausztria lett volna, mert 
„annak nem vagyunk kitéve, hogy Magyarország valamennyi politikai menekültje Ausztriába 
menjen.” KN. 1879. VII. 370. 
1382 KN. 1879. VII. 370. 
1383 Helfy szerint a politikai menekülteket, akik nem ismerték el a közös ügyek létét és az Osztrák-
Magyar Monarchiát, kényszerítenénk rá e törvényjavaslattal, hogy „kénytelenek vagytok meghajolni s 
ha nem is elıszóval, de legalább is írásban nyilatkozni” az állampolgárság fenntartásáról, ami egyben 
a politikai rendszer elismerését is jelentette volna. KN. 1879. VII. 371. Vö. Szilágyi Dezsı 
hozzászólása. KN. 1879. VII. 367-369. Fábiánné a közös ügyek eredeteként a Pragmatica Sanctiot 
emelte ki. FÁBIÁNNÉ , 2001. 37. Polner is ismertette a közös ügyek rendszerét. POLNER, 1901. 2-147., 
MEZEY, 2003. 350., SZABÓ, 2004. 48-54.  
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Nem szeretett volna Kossuth Lajosból bármilyen politikai elınyt 

kovácsolni pártjának pusztán csak érzelembıl, amelynek következtében 

javasolta, hogy az egész szakaszt hagyják ki a törvény szövegébıl. Simonyi 

Ernı indítványát is támogatta, hogy a 32. § csak a honosított személyekre 

vonatkozzon. Javasolta, hogy a törvény szövegébıl maradjon ki minden, ami a 

közös állampolgárságra utalta és tisztán csak a magyar honosságról 

szóljon.1384 

Szilágyi szerint az állampolgárság fenntartására irányuló nyilatkozatot 

minden bonyodalom nélkül megtehette volna az a személy, aki honpolgárságát 

fenn akarta tartani. Nem tartotta megalázónak, ha egy emigráns hazája 

törvényeinek engedelmeskedik, hiszen ellenkezı esetben ez azt jelentette 

volna, hogy „egyes személyt az ország és törvényei felé” helyezték volna, 

amelyet „akarni […] egyetlen egy emigráns sem” szeretett volna.1385 

Egy másik képviselı, Veszter Imre szerint e szakasz intenciója nem a 

politikai emigránsokra vonatkozik, mert a távollét bevezetésével azt szerették 

volna elérni, hogy egyre kevesebb legyen azon honpolgárok száma, akik túl 

hosszú ideig tartózkodtak külföldön. Az állampolgárság ily módon történı 

elvesztése ezen a személyekre nézve quasi büntetésül szolgált volna. Azért 

nem lehetett elfogadni ezt a szabályozást, mert nem csak az érintett személyt 

sújtották volna e „szankcióval,” hanem annak egész családját. Leginkább csak 

az államnak lett volna vesztesége, mert elveszített volna olyan családtagokat 

is, akik egyébként magyar állampolgárok akartak maradni. Szerinte nem csak 

azért nem lehetett elfogadni a 32. §-t, mert könnyen meg lehetett volna 

szerezni a magyar állampolgárságot utóbb visszahonosítással. „Azonban, t. 

ház, azért, hogy valamilyen bajnak megorvosolhatása könnyő, a bajt elıidézni 

helyes-e?”1386 

Úgy gondolta, hogy a legnagyobb probléma akkor keletkezett volna, ha 

valaki távollét címén veszítette volna el a magyar állampolgárságát és nem 

                                                 
1384 KN. 1879. VII. 371. 
1385 Helfy Ignácz szavaira válaszolva Szilágy Dezsı kifejtette, hogy a francia jog szerint elveszítette 
honosságát az a személy, aki külföldre költözött: „la qualité de Francais se perd par tous établissement 
fait pays étranger saus esprit de retour.” KN. 1879. VII. 371. 
1386 KN. 1879. VII. 372. 
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akart más államnak polgára lenni. „Akkor az nem lesz állampolgára sem 

Magyarországnak, sem más államnak, hanem lebeg, mint Mohamed koporsója 

és föld között.”1387 Az emigránsokon kívül még figyelembe kellett venni a 

székely honpolgárokat is, amelynek következtében támogatta Hegyessy 

Márton javaslatát.1388 

Thaly Kálmán nem értett egyet Helfy Ignácz nézeteivel, mert szerinte a 

megváltozott közjogi viszonyokra nézve nem szégyen, ha valaki a kiegyezési 

törvényeket nem ismeri el, „mert a következetesség a férfiut mindig csak 

díszíti.”1389 

A szatmári békében csak azt kívánták a polgároktól, hogy jelentsék ki, 

hogy nem fognak fegyvert a Habsburg ház ellen. Kossuth ezt nem tette, hanem 

inkább hátrahagyva birtokát, emigrált. „Nagy férfiakat kicsinyes dolgokra 

kényszeríteni akarni, valóban méltatlan. Kossuth Lajos akkora egyénisége e 

századnak, oly nagy férfi a a magyar nemzetnek, oly kivételes alakja 

történelmünknek, hogy mindenképen megérdemli a kivételes intézkedést.”1390 

                                                 
1387 KN. 1879. VII. 372. Vö. Hegyessy Márton hozzászólása. KN. 1879. VII. 365-366. 
1388 A székely kivándorlás többször képezte országgyőlési vita tárgyát. Geczı Jenı már 1868-ban 
felvetette, hogy a székely kivándorlást meg kellett volna akadályozni. KN. 1866. II. 101. Medán 
Endre hozzászólása. KN. 1868. XI. 151. Az ügyben határozati javaslatot is benyújtottak. KI. 1869. 
XV. 1404. sz. 175., KI. 1869. XV. 1433. sz. 328., KI. 1869. XVI. 1455. sz. 354. Lázár Ádám 
felvetette a csángó magyarok áttelepítését 1871-ben. A kivándorlás okaként említette a forradalmi és 
háborús eseményeket, az 1815. évi devalvációt, az 1817. évi éhínséget, az eladósodást és a túlzott 
mértékő adóztatást. KN. 1871. XVII. 303-304. A témához kapcsolódó felszólalások: Körmendy 
Sándor hozzászólása. KN. 1871. XIX. 382., Orbán Balázs hozzászólása. KN. 1871. XX. 359., KN. 
1872. XXII. 378., KN. 1872. XXIII. 330., KN. 1885. VI. 52. és Becze Antal hozzászólása. KN. 1872. 
II. 271. Kuun Kocsárd gróf 250 ezer forintot adományozott az Erdélyi Magyar Közmővelıdési 
Egyesületnek, hogy ezt a problémát megoldja. OGT. 1895. 27. A székely kivándorlás történetéhez: 
SAJTI, 1984. 10. Barabás a Székely Társaság szerepét ismertette. BARABÁS, 1901. 3. A kivándorlás 
megakadályozása végett a minisztertanács tárgyalás alá vette a képviselıház 1882. március 18-án 
elfogadott 1150. és 1169. sz. határozatát. MtJkv. 29. sz. MOL K 27 (1882. 04. 28.) 27R/30. Az 1870 
és 1914 közötti Amerikába megindult kivándorlás nagyságát mutatta be Kovács Imre. KOVÁCS, 1938. 
33.  
1389 Thaly hivatkozott Veszter Imre, Gulner Gyula és Szilágyi Dezsı szavaira. KN. 1879. VII. 367-
371. A képviselı szintén az emigránsok, többek között Kossuth Lajos védelmében szólalt fel. KN. 
1879. VII. 372. 
1390 Kossuth Lajosnak a monoki bíróhoz vagy a zempléni alispánhoz kellett volna fordulnia, ha fenn 
szerette volna tartani az állampolgárságát. Ezt azonban nem tette, birtokát a fiscus kapta meg, hiszen 
következetesen kitartott politikai hitvallása mellett. KN. 1879. VII. 372. 
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Számos példa volt arra, hogy bizonyos személyek tekintetében a 

törvényhozás kivételt tett.1391 Javasolta, hogy Kossuth Lajos nevét külön 

rögzítsék kivételként a törvényben. 

A külföldi példák közül az angolt vélte követendınek. Azt szerette 

volna elérni, hogy ha egy magyar állampolgár külföldre költözik, ne veszítse 

el honosságát. Ezért elsısorban Hegyessy Márton indítványát pártolta, de 

mivel elfogadására kevés esélyt látott, támogatta Simonyi Ernı javaslatát 

is.1392 

Molnár Aladár szerint nem lehet megengedni, hogy egy állampolgár 

nem ismerte el a magyar állam törvényeit. Ez „oly veszélyes elv, mely 

egymagában képes volna a magyar államot teljesen decomponálni.”1393  

Szerinte azok a képviselık, akik nem látták be e szakasz 

szükségességét, azok nem ismerték fel annak igazi lényegét, amelyet Gulner 

Gyula képviselı helyesen fejtett ki. Mások szerint (pl. Veszter Imre) a 

külföldön való letelepedés megakadályozását akarta elérni, de csak csekély 

eredménnyel. Ha ez lett volna a törvény célja, akkor valószínő, hogy nem 

ilyen csekély akadályt hárítottak volna azok elé, akik külföldön akartak 

letelepedni. 

Szederkényi Nándor a távollét intézményét elfogadhatónak tartotta, de 

nem vélte alkalmazandónak a született magyarokkal szemben, mert „a születés 

eltörölhetetlen bélyeget nyom, mely megmarad rajta amíg él.”1394 Véleménye 

szerint Magyarország nincs olyan helyzetben, hogy „fiait bármely csekély 

oknál fogva proscribáljuk.”1395 Kiemelte, hogy voltak olyan személyek, akik 

                                                 
1391 Ilyen eset volt, amikor a magyar nyelvet szabályozták, mert József nádornak megengedték, hogy a 
latint használja. Koháry országbírónak respektálták, hogy egy stampignával nyomhatta a papírokra a 
nevét, mert jobb kezét egy ágyúgolyó leszedte. Értük külön törvénycikket alkotott a magyar 
országgyőlés. KN. 1879. VII. 372. 
1392 KN. 1879. VII. 373. 
1393 A távollét intézményének a megítélése az ellenzék sorait is megosztotta, derült ki Molnár Aladár 
felszólalásából. Thaly Kálmán hozzászólása: KN. 1879. VII. 372-373. A törvényjavaslat 10. §-a 
kapcsán is megtörtént, hogy a szavazás alkalmával Irányi Dániel a kormány mellett voksolt. KN. 
1879. VII. 373. A következı ellenzéki tagok szavaztak a szélsıballal: Juraszek Ferencz, Mandel Pál, 
gróf Nemes Nándor, Pilissy László, gróf Somssich Imre, Szlily László, Veszter Imre, Urányi Imre és 
Bölöni Sándor. PN. 1879. november 5. 30. évf. 266. sz. Az Ellenır is megemlítette, hogy az egyesült 
ellenzék a kormányt támogatta. E. 1879. november 5. 11. évf. 529. sz. 
1394 KN. 1879. VII. 272. 
1395 KN. 1879. VII. 272.  
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politikai okok miatt távoztak az országból, akik közül néhányan egy másik 

államban tisztességes munkát vállaltak, de a javaslat szerint egyszerő hatósági 

utasítással arra lette volna kényszeríthetık, hogy adják fel állásukat. Nem 

tartotta megfelelı indoknak, hogy ezek a személyek megfeledkeztek a 

hazájukról, pont ellenkezıleg, hiszen azok az emberek, akik politikai okok 

miatt voltak külföldön soha nem feledkeztek meg róla.1396  

E tekintetben Szederkényi Nándor a honosítottakra nézve azt a 

megkötést vélte alkalmazandónak, hogy ha tíz éven keresztül, megszakítás 

nélkül az ország területén kívül tartózkodik, akkor veszítse el magyar 

állampolgárságát.1397 

A távollétet elfogadhatónak tartotta a miniszterelnök, mert a hazafiúi 

kötelezettségek teljesítését nem csak a honosított személyektıl lehet elvárni, 

hanem a született magyaroktól is, hiszen „a honosítottól szorosabb 

ragaszkodást kívánni a hazához, mint attól, a ki itt született, nem helyes, sem 

nem igazságos. […] Itt egyesegyedül azon eszme vezérelte a javaslat 

készítıjét, hogy a magyar állampolgárság nemcsak jog, hanem kötelezettség; 

nem is mondja semmi viszonyok között, hogy az emberek minden esetre 

elveszítik azt; igen könnyő módokat állapít meg arra nézve, hogy el ne 

veszítsék és ha mégis elveszítették, visszaszerezhessék.”1398 

A javaslat 32. §-ának rendelkezéseibe Mocsáry Lajos szerint bele 

lehetett magyarázni, hogy Ausztria Magyarországra nézve nem külföld, amely 

a közös állampolgárság kialakítását jelentette.1399 

Külön kiemelte, hogy a tízévi távolétet és az azt megszakító, 

kellemetlen eljárást csak a magyarok ellenségeitıl kívánnák meg.  „Hányszor 

                                                 
1396 A képviselı beszéde olyan nagy visszhangot keltett, hogy Csanády Sándor sem hagyta szó nélkül 
a történteket és megvetıen a jobb oldalra mutatott. KN. 1879. VII. 272. Vö. Csanády Sándor 
hozzászólása: KN. 1879. VII. 272. 
1397 A képviselı hivatkozott a 214. sz. határozatra, amely a következıket tartalmazta. A honosított 
személy, ha „10 évig megszakítás nélkül távol marad az országból, elveszíti magyar honosságát. A 
bennszülött honos, magyar honosságától csak saját kérelmére menthetı fel, a foglalt feltételek mellett. 
A törvényjavaslatban foglalt minden más mód mellızendı.” KN. 1879. VII. 273. 
1398 KN. 1879. VII. 277. Vö. Szederkényi Nándor hozzászólása. KN. 1879. VII. 270-273. 
1399 Mocsáry szerint a hivatkozott rendelkezés értelmében Ausztria nem minısült külföldnek, „tehát 
Ausztria bizonyos tekintetben otthona, hazája, mely reá ép oly hazafiui kötelességeket ró, mint saját 
hazája.” A képviselı ezt azért emelte ki beszédében, mert a távollét esetében számítandó tíz év, akkor 
is vonatkozott volna az illetıre, ha Ausztria területén tartózkodott. KN. 1879. VII. 278. 
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jutottunk már azon sajnos helyzetbe, hogy kénytelenek voltak bujdosni a 

hazából annak legjobb, leghőbb fiai és azok után, kiket nem ér utol a 

zsarnokság keze, ily törvény által magunk dobunk egy követ.”1400 A 

beszédében kiemelte, hogy Kossuth Lajos is e számőzött sorsra jutna, hiszen 

ha visszatérne, még képviselınek sem lehetett volna megválasztani. „Én 

részemrıl remélem, hogy a nemzet nem fogja számőzni szívébıl saját híveit, 

hanem számőzni fogja azokat, a kik Kossuth Lajost akarják számőzni, a kik 

nem átallják ily törvényjavaslatot terjeszteni be tárgyalás végett.”1401 

Az igazságügyminiszter szerint a tízévi távollét nem vonatkozott volna 

azokra a személyekre, akik a követségeken vagy a konzulátusokon dolgoztak 

és státuszuk a közös külügyminisztertıl függött.1402 

Ezt követıen heves vita alakult ki a parlamentben a szavazás 

sorrendjérıl, ahol még a házszabály 163. §-át is fel kellett olvasni, amely 

tartalmazta, hogy elıször a központi, majd a különbizottság javaslatáról kellett 

dönteni és csak ezt követıen az indítványokról. A szavazás eredménye azt lett, 

hogy a bizottság szövegezését nem fogadták el. Hasonló sorsra jutott Simonyi 

Ernı indítványa is. Ezt követıen történt meg a szavazás Gulner Gyula 

javaslatáról, amelyet elfogadtak a képviselık és ennek következtében a 

távollét intézménye bekerült a magyar állampolgársági törvénybe.1403 

Simonyi Ernı azonnal jelezte, hogy egy új szakaszt szeretne beiktatni a 

31. szakasz után. Szerinte ez a rendelkezés a politikai emigránsok számőzését 

jelentette. Úgy vélte, ha a politikai menekültekre mondták volna ki, hogy 

tízévi távollét után megszőnik az állampolgárságuk, akkor Andrássy sem 

lehetett volna magyar állampolgár.1404 Az 1868. évi, Horvát Boldizsár által 

beterjesztett állampolgársági törvényjavaslatnak is az volt a legfıbb hibája, 

hogy nem a honosítással, hanem az állampolgárság megszőnésével 

foglalkozott. Ez a javaslat már nem is került a ház elé, mert a bizottság nem 

                                                 
1400 Mocsáry szerint éppen azokat a személyeket fosztották volna meg az állampolgárságtól, akik a 
haza érdekében tevékenykedtek, akik a „hazának hozott áldozatokért eszik a számüzetés kenyerét.” 
KN. 1879. VII. 279. 
1401 KN. 1879. VII. 279. 
1402 KN. 1879. VII. 280. 
1403 KN. 1879. VII. 375. A házszabály, mint jogforrás jelentıségéhez: TRÓCSÁNYI, 2000. 288-291.  
1404 Gróf Andrássy Gyulának egy hónap hiányzott a tíz évbıl. KN. 1879. VII. 375. 
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támogatta, hogy az emigránsokat, köztük Kossuth Lajost és családját 

megfosszák állampolgárságuktól. Ezért fontosnak tartotta, hogy a 32. szakasz 

után kerüljön bele a törvény szövegébe, hogy a „33. § a 32. § intézkedései a 

politikai okoknál fogva kivándoroltakra nem terjesztetnek.”1405 

A miniszterelnök nem látta be, hogyan lehetett errıl a szakaszról azt 

mondani, hogy a politikai menekültek ellen irányul. A visszahonosítás 

intézményét hozta fel ellenérvként, amely révén egy született magyar, aki 

távollét címén veszítette el honosságát bármikor, ha visszatér és községi 

illetıséget szerezett, akkor azonnal gyakorolhatta a politikai jogait. A 

számőzetés csak akkor valósult volna meg ,,ha a törvény azt mondta volna ki, 

hogy „a ki több éven keresztül távol van bármi okból is, az csak engedély 

mellett jöhet vissza.”1406 

Minden államban a polgári jogok gyakorlása attól függött, hogy az 

illetı személy elismerte-e országa törvényeit, amelyeket rossznak tarthatott és 

törekedhetett azok megváltoztatására a törvényes keretek között. Nem 

támogatta a javaslatot, mert az állampolgári jogokat csak az a személy 

gyakorolhatta, aki a hazájában tartózkodott. Úgy vélte, hogy az állam 

védelmét nem fogja igénybe venni az a személy, aki az elmúlt tíz évben nem 

adott életjelet magáról. Ez olyan szabadságot biztosított volna az emigráns 

személyeknek, amelynek keretében az állam ellen irányuló cselekményeket 

valósíthatott volna meg.1407 

Almássy Sándor nem értett egyet a miniszterelnök indoklásával, mert 

amikor azt mondta a 32. § tárgyalásánál, hogy ez a rendelkezés nem 

vonatkozik a politikai menekültekre, akkor miért tiltakozott Simonyi Ernı 

indítványa ellen, aki pont ezt a helyzetet akarta tisztázni. Kérdésként merült 

fel, hogy „méltányos-e ezt nekünk tenni, holott a legtöbb esetben a politikai 

                                                 
1405 KN. 1879. VII. 376. 
1406 Tisza Kálmán reagált Simonyi Ernı indítványára. KN. 1879. VII. 376. Vö. Simonyi Ernı 
javaslata: KN. 1879. VII. 375-376. 
1407 Tisza szerint a javaslat vonatkozó részét nem lehetett úgy értékelni, hogy az csak a politikai 
emigránsok ellen irányult. KN. 1879. VII. 377. 
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menekültek épen azok, kik magukat a hazáért feláldozták, kik életüket, 

vérüket a hazának szentelték?”1408 

Nem csak azok a személyek árthattak volna a magyar hazának, akik 

nem tettek eleget a törvény rendelkezéseinek, hanem azok is, akik megtették 

mind azt, ami ahhoz kellett, hogy az állampolgári minıségüket fenntartsák. 

Továbbá azért is szükségesnek tartotta, hogy elfogadják Simonyi Ernı 

javaslatát, mert ez a rendelkezés a külföldön élı magyarok számára erkölcsi 

elismerést adhatna. „Én Deák politikáját sohasem helyeseltem s daczára 

annak, hogy én politikában a rosz czélokat követıknek nem szivesen hajlok 

meg, mégis hódoltam azon tiszteletmegadás alkalmával, mely itten elhunyta 

idejében provocáltatott.”1409 

A miniszterelnök kijelentése nem nyugtatta meg Helfy Ignáczot sem, 

aki elmondta, hogy korábban nem kételkedett abban, hogy a kormány nem 

törekedett a politikai emigránsok állampolgárágának megszüntetésére. Tisza 

Kálmán nyíltan kimondta, hogy nem támogatja Simonyi Ernı javaslatát, 

amely pont az ellenkezıjét jelentette. A kormány ezzel el tudta érni, hogy 

Kossuth Lajost ne lehessen megválasztani országgyőlési képviselınek „és ez 

bizonyra szem elıtt lebegett akkor, midın ezen § megalkottatott.”1410 Nem 

csak ez lett volna az egyetlen következménye a rendelkezésnek. Példaként azt 

hozta fel a képviselı, ha idıközben egy magyar nı férjhez megy Kossuth 

Lajos egyik fiához, mert ebben az esetben elvesztette volna a magyar 

állampolgárságát. 

Álláspontja szerint nem állta meg a helyét az érvelés, hogy az a 

személy, aki az ország törvényeit nem ismerte el, megérdemelte, hogy 

állampolgárságától megfosszák. Ilyen „reactionalis theoriát nem csak nem 

hallottam, hanem nem is olvastam; anathémát, ily általánosságban, politikai 

                                                 
1408 Almássy helyesen értelmezte a miniszterelnök szavait. Véleménye szerint a képviselık 
jóhiszemően szavazták meg a távollét intézményét, melynek nem az volt a célja, hogy a politikai 
menekülteket kizárja a hazából. KN. 1879. VII. 377. Vö. Simonnyi Ernı javaslata. KN. 1879. VII. 
375-376. PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. 
1409 Almássy szerint az emigránsok nem fordultak a haza ellen, csak „szenvedik […] a 
martiromságot”. KN. 1879. VII. 378. 
1410 Helfy szerint a távollét intézménye a politikai menekültek ellen irányult, amelyet a miniszterelnök 
felszólalása alátámasztott. KN. 1879. VII. 378. Vö. Tisza Kálmán hozzászólása. KN. 1879. VII. 376-
377. PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz. 
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menekültek felett sehol nem mondtak.”1411 A rossz törvényeket elismerni és 

nekik engedelmeskedni csak országban lévı politikai ellenzéknek kellett. A 

politikai emigráció értelme éppen az volt, hogy még passzívan sem akart 

valaki részt venni a törvények végrehajtásában, amelynek következtében 

kivándorolt és felhasznált minden lehetıséget, hogy a hazájában elinduló 

politikai folyamatokat meggátolja. Nem lehetett elvárni, hogy elismerjék az 

ország törvényeit, mert akkor ellentmondásba kerültek volna saját politikai 

nézeteikkel és az emigrációjuk céljával. 

A miniszterelnök utolsó érvét sem fogadta el, mert ha a külföldön lévı 

állampolgár cselekedetei a haza ellen irányulna, akkor azt a hatályos 

büntetıjog szerint kell megítélni. „Sıt ezen esetre nézve azt mondom, hogy 

sokkal jobb, hogy benne marad az állampolgári kötelékben, mintha abból 

kiőzzük; mert egészen más a büntetés, ha vele szemben állunk, mint idegennel 

és egészen más, ha mint olyannal állunk vele szemben, ki saját hazáját árulta 

el, mert akkor halálra is ítélhetjük.”1412 

Ezért a kormány egyedüli szándéka csak az lehetett, hogy Kossuth 

Lajost a magyar állampolgárok körébıl kizárják és az országgyőlési 

választásokon ne indulhasson. Javasolta, hogy fogadják el Simonyi Ernı 

indítványát, hogy jelét adják annak, hogy ez a rendelkezés nem a politikai 

emigránsok ellen irányult.1413 

Csanády Sándor érzelem teljesen mondott támogató beszédet, mert nem 

hitte, „hogy találkozik ember, hazának területén, a kik vak eszközül hagyná 

magát felhasználtatni arra, hogy a haza legjelesebbjei, azon honpolgárok, kik a 

valódi alkotmányos szabadságért, a jogegyenlıségért minden áldozatnak 

meghozatalára képesek, azok törvény által kizárassanak a magyar 

állampolgárok sorából.”1414 Tisza Kálmántól nem várta ezen elvek feladását, 

mert 1875-ig hasonló nézeteket vallott, mint „hazánk legnagyobb fia: Kossuth 

                                                 
1411 KN. 1879. VII. 378. 
1412 KN. 1879. VII. 378. 
1413 A képviselı szerint azokat az állampolgárokat fosztották meg honosságuktól, akik a haza iránti 
szeretettıl vezérelve cselekedtek. KN. 1879. VII. 379. 
1414 KN. 1879. VII. 379. 
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Lajos.”1415 A miniszterelnök tagja volt az úgynevezett határozati pártnak, 

amelynek legfıbb célja az volt, hogy megtagadja az engedelmességet Ferencz 

Józsefnek. A határozati párt programját magáévá téve lépett fel 1865-ben és 

alapjaiban véve azon politikát kívánta folyatni, amelyet Kossuth Lajos 

megkezdett. Az 1867. évi országgyőlésen küzdött a magyar nemzet joga, 

önállósága és szabadsága érdekében. Mindent elkövetett, hogy az 1848. évi 

törvényeket hatályban tartsa, ellenben most „számőzni akarja e haza 

területérıl még azon férfiut is, a kinek köszönheti e nemzet, köszönheti ez 

országgyőlés, hogy itt, e képviselıházban vagyunk; a ki megteremtette 

Magyarország valódi parlamentarizmust.”1416 

A felhozott vádakra reagálva a miniszterelnök elmondta, hogy itt szó 

sem lehetett senkinek a számőzetésérıl vagy kirekesztésérıl. Úgy vélte, hogy 

nem ezen a javaslaton fog múlni, hogy külföldön maradnak-e azok a 

személyek, akik az 1848/49-es események miatt emigráltak, mert a törvény 

megengedte volna számukra, hogy hazatérjenek. Tisza Kálmán konstatálta, 

hogy tényleg ezt a politikát folyatta 1867-ig, „vagyis a Koronatióig, vagyis 

Magyarország alkotmányának visszaállításáig. De azon percztól kezdve nincs 

ember, a ki nekem megmutassa, hogy követtem mást, mint ami alkotmányos 

uton követhetı, mint olyan politikát, a mely a koronatio, az alkotmány 

visszaállítása tényének horderejét az utolsó pontig elismerte és csak ez által 

adott téren belül igyekezett módosítani azt, amit módosítani czélszerőnek 

hitte.”1417 A képviselı indítványának elfogadását nem javasolta, mert ez a 

törvény nem tehetett különbséget az emberek között aszerint, hogy valakire 

elınyös vagy hátrányos hatással lett volna, hanem csak az államérdekeit 

tarthatta szem elıtt. Az Ellenır címő lap sem értett egyet a számőzetés 

                                                 
1415 Csanády úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „suttyomban tagadólag nyilatkozott”. 
Megtagadta azokat az elveket, amelyekért harcolt, amelyek Magyarország függetlenségét jelentették. 
KN. 1879. VII. 379. 
1416 A képviselı szerint a miniszterelnök Kossuthot akarta számőzni, a „haza leghőbb fiát, ki 
14.000.000 rabszolgát, széttörve a szolgaság bilincseit, visszaadott az emberiségnek, visszaadott 
önmagának.” KN. 1879. VII. 379. Támogatta Simonyi Ernı javaslatát. Vö. KN. 1879. VII. 375-376. 
PN. 1879. november 4. 30. évf. 265. sz.  
1417 Tisza szerint a törvényjavaslat nem zárta el az emigránsok elıl a hazajövetel lehetıségét. A név 
szerinti szavazás eredményekét 52:141 arányban elvetették a javaslatot. KN. 1879. VII. 380. 
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vádjával, mert egy alkotmányos országban mindenkinek lehetett saját 

véleménye a politikáról.1418 

Ezt követıen Mandel Pál azt szerette volna elérni, hogy az 

állampolgárságot csak lemondás és elbocsátás által lehessen elveszteni. A 

lemondás, mint minden akaratnyilatkozat történhetett volna aktív 

magatartással vagy egyéb konkludáló cselekmények által, amelyekben a 

lemondás szándéka nyilvánult volna meg. Ilyen cselekmény lett volna, ha 

valaki saját hazájából végleg kiköltözött és idegen ország állampolgárságát 

megszerezte. Meg kellett volna különböztetni a végleges letelepedést attól, 

amikor valaki csak üzleti vagy egyéb célból tartózkodott állandó jelleggel 

külföldön. Ezen esetben sem lehetett volna megszüntetni magyar 

állampolgárságát, még akkor sem, ha idıközben saját akaratából vagy rajta 

kívül álló körülmények miatt megszerezte volna az adott ország 

állampolgárságát. Az indítvány arra az esetre vonatkozott, amikor valaki 

végleg elhagyta volna az országot azzal a szándékkal, hogy soha nem fog 

visszatérni. „Ilyen esetben az illetı saját cselekménye által oldotta fel azon 

köteléket, amelyben a magyar állammal áll és ily esetben nincsen rá okunk, 

hogy ıt továbbra is magyar honosságban részesítsük.”1419 A távollét 

intézményébe kívánta beiktatni, hogy ha valaki tíz éven keresztül külföldön 

tartózkodott és idegen állampolgárságot szerezett, veszítse el magyar 

állampolgárságát. Mert ebben az esetben a „kivándorlás szándéka” inkább 

megnyilvánul abban, hogy más állampolgárságot szerzett, mint abban, hogy 

tíz éven keresztül idegen országban élt.1420 

                                                 
1418 A lap szerint az ellenék számára Kossuth „csak” név, amelyet felhasználtak politikai céljaik 
elérése érdekében. Véleménye szerint a név nélkül a szélsıbal csak „gyenge pehely” lett volna. Nem 
tartotta helyesnek, mert szerinte a párt „lerántja a porba Kossuth nevét”. A párt azért használta fel 
Kossuth nevét, mert vele irányítani lehetett az országot. A lap szerint a számőzetés csak akkor 
valósulhatott volna meg, ha valaki törvénybe ütközı cselekmény hajtott végre. Ebben az esetben errıl 
szó sem lehetett. „Mi nem ismerjük a proscripciót, sem az ostracismust.” Igazságtalannak vélte az 
ellenzék vádjait. A mérsékelt ellenzéki közlöny, a Pesti Napló és az Egyetértés együttesen lépett fel az 
ügyben. E. 1879. november 6. 11. évf. 531. sz. A Pesti Naplóból kiderült, hogy Kossuth „önmaga 
ellen intézettnek” tekintette a javaslat rendelkezését. Vö. PN. 1879. november 5. 30. évf. 266. sz.  
1419 KN. 1879. VII. 383. 
1420 Mandel szerint pontosan rögzíteni kellene a törvény szövegében, hogy az a személy is veszítse el a 
magyar állampolgárságát, aki külföldön letelepedett és saját kérelmére idegen állampolgárságot 
szerzett, hiszen saját „maga manifesztálja, hogy magyar honos többé nem akar lenni”. KN. 1879. VII. 
383. PN. 1879. november 5. 30. évf. 266. sz., E. 1879. november 5. 11. évf. 530. sz.  
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Szederkényi Nándor ellenezte a javaslatot, mert szerinte a magyar 

állampolgárságot csak rendkívüli körülmények között lehet elveszíteni. Az 

állampolgárság fenntartása a magyar állam érdekében áll, amelynek 

következtében úgy gondolta, ha csak lehet, akkor ne szüntessék meg valaki 

honosságát, míg ezt saját maga nem kéri. A kitelepedéskor nem lehet elıre 

tudni, hogy az illetıben egy bizonyos idı eltelte után nem fog-e felébredni a 

honvágy és nem határozza-e el, hogy hazaköltözik.1421 

A tízévi mulasztás olyan konkludens cselekménynek számítana, 

amelybıl vélelmezhetı lenne, hogy az illetı nem akar a magyar állam 

kötelékébe tartozni. Ezt leginkább abból lehetett volna levezetni, ha valaki 

önként olyan kötelezettséget vállalt el egy másik országban, amelyet nem 

lehetett összeegyeztetni magyar állam iránti engedelmességgel. Ha ezt a terhet 

„törvényhozás különfélesége rója rá,” akkor nem lehetett volna megfosztani a 

magyar állampolgárságától. Nem arról volt szó, hogy minden áron meg kellett 

szüntetni a külföldre költözött személyek magyar állampolgárságát, hanem 

csak azokét, akik a magyar állam iránti kötelességüket nem akarták teljesíteni. 

Fontosnak tartotta, hogy az a személy, aki így veszítette el a magyar 

állampolgárságát, megszerezhesse azt visszahonosítás által, de azzal a 

feltétellel, hogy „lépjen ki ama másik állam kötelékébıl, hogy szüntessem az 

okot, mely lehetetlenné tette reá nézve, hogy a magyar állam megtartsa ıt a 

maga kötelékében s akkor rögtön, minden más föltétel kimutatása nélkül 

visszaadandó neki az állampolgári jog.”1422 

A miniszterelnök nem tartotta elfogadhatónak a javaslatot elıször is 

azért, mert feleslegesnek tartotta a távollét intézménye mellett. Másrészt 

pedig, mert nem tartotta helyesnek, hogy valakit csak azért számőznek a 

magyar állampolgárok közül, mert külföldön letelepedett és megszerezte az 

adott ország állampolgárságát. Úgy vélte, hogy ez az intézmény ellentétes az 

állam érdekeivel, „mert ez által könnyővé válhatnék sokaknak a haza iránti 

                                                 
1421 KN. 1879. VII. 384. 
1422 A képviselı hivatkozott Mandel Pál javaslatára. KN. 1879. VII. 385. Vö. Mandel Pál 
hozzászólása. KN. 1879. VII. 383.  
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kötelesség megszegése, a nélkül, hogy ıket a hazai törvények szerint feleletre 

lehetne vonni.”1423  

Helfy Ignácz szerint a magyar állampolgárság megszüntetését nem 

feltétlenül akarta az a személy, aki más országban állampolgárságot szerzett. 

A kereskedık többsége csak üzletkapcsolatai miatt szerezték meg az idegen 

állampolgárságot, mégsem mondtak le magyar honosságukról.1424 Abban az 

estben, ha ezt egy másik ország állampolgársági szabályai kérték, akkor el 

lehetett volna bocsátani. Ha üzleti tevékenysége miatt kellett megszerezni egy 

másik ország állampolgárságát, akkor nem lett volna szabad megfosztani a 

magyar honosságától. Ha saját maga kérte az elbocsátást az illetı, akkor azt 

teljesíteni lehetett.1425 

A bizottság elıadója azonban egyik indítványt sem vélte helyesnek, 

mert ellenkezett a törvényjavaslat elveivel, mert megkönnyítené a magyar 

állam kötelékébıl való kiválást. Továbbá a távollétre vonatkozó rendelkezések 

szigorítását jelentette volna, hogy nem minden országban volt feltétel, hogy a 

bevándorló az állampolgárság megszerzését megelızıen legalább tíz évig az 

adott államban tartózkodjon. A szavazás eredményeként nem fogadták el a 

javaslatokat.1426 

A távollét fogalma alatt a magyar állampolgárnak az ország határain 

kívül való tartózkodását értették.1427 E definíció tartalmát természetesen csak 

úgy tudjuk megérteni, ha figyelembe vesszük az országhatárok változásait is. 

1921. június 26-a elıtt az ország területe alatt a magyar korona területét kellett 

                                                 
1423 KN. 1879. VII. 386. 
1424 Pl. Türr István, akit Brassóban akartak felakasztani, de az angol kormány szolgálatában állt, 
amelynek köszönhetıen életben maradt. KN. 1879. VII. 386. 
1425 Nem támogatta, hogy az állampolgárságot a fentebb említett eseten kívül el lehessen veszíteni. 
Ezért nem helyeselte Mandel Pál javaslatát. KN. 1879. VII. 387. Mandel Pál javaslata: KN. 1879. VII. 
383. 
1426 Molnár Aladár támogatta Mandel indítványát. Véleménye szerint az idegen állampolgárság 
megszerzésével kinyilvánította, hogy nem akarta fenntartani a magyar állampolgárságát „egy idegen 
államba való positiv felvétellel”. KN. 1879. VII. 388. Péchy Jenı hozzászólása: KN. 1879. VII. 389. 
1427 Az 1870-ben alkotott német állampolgársági törvény ismerte a megszőnésnek ezen esetét. A 
távollét szempontjából fontos külföldön való tartózkodás megítélése azonban bonyolult volt, hiszen a 
tengeren túli területeket csak 1888-tól tekintették belföldnek. BAHRFELDT, 1903. 1-64. Az osztrák jog 
nem ismerte a távollét intézményét. Az OPTK az illegálisan kivándorolt személyek tekintetében 
joghátrányokat helyezett kilátásba. FERDINÁNDY, 1902. 249-250. Az OPTK történetéhez: HERGER − 

KAJTÁR, 2007. 106-110., NAGYNÉ, 2002./c 400-402. A francia jogban a külföldön való letelepedéssel 
megszőnt az állampolgárság, kivétel volt ez alól, ha a letelepedés kereskedelmi célból jött létre. A 
magyar állampolgársági törvény az 1871. évi német szabályozást recipiálta. FERDINÁNDY, 1902. 250. 
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érteni. A magyar felségterülethez tartozónak számított nemzetközi jogi 

értelemben a magyar királyság külképviseletének használatában lévı épületek 

és a magyar felségjelzéssel ellátott hajók.1428  

A távollét kezdı idıpontja az a nap volt, amelyen az illetı az ország 

területét elhagyta. Abban az esetben, ha útlevéllel távozott, amikor az útlevele 

lejárt, továbbá amikortól nagykorú lett (feltéve, hogy az apa jogán elızıleg 

még nem veszítette el állampolgárságát), vagy a gondnokság illetve a gyámság 

megszőnt.1429 A törvény 48. §-ának utolsó bekezdése világosan kimondta, 

hogy a tízévi távollét a törvény hatálybalépésétıl számítandó. Ezt követıen 

veszíthette le valaki távollét folytán magyar állampolgárságát.1430 A honossága 

csak abban az esetben szőnt meg, ha az illetı a tíz év alatt a magyar állammal 

semmilyen kapcsolata nem volt. 

Megszőnt a magyar állampolgársága annak a személynek, aki a magyar 

kormány vagy az osztrák-magyar közös miniszterek megbízása nélkül 

legalább tíz évig folyamatosan a magyar korona területén kívül 

tartózkodott.1431 Az érintett személyek cselekvıképesnek kellett lenni és nem 

állhatott büntetıeljárás alatt. Ez azt jelentette, hogy a kiskorú és a gyámság 

vagy gondnokság alatt álló személy saját jogán nem veszíthette el honosságát. 

Az állampolgárság fenntartása iránt tett bármely intézkedés 

megakadályozta a megszőnést. Ez történhetett azáltal, hogy az illetı az 

eltávozáskor vagy a tíz év lejárta elıtt az illetıségi helye szerint illetékes 

törvényhatóság elsı tisztségviselıjénél (az alispánnál vagy a törvényhatósági 

jogú város polgármesterénél) bejelentette, hogy magyar állampolgárságát fenn 

kívánja tartani. Ez a kijelentés a távollét idejét félbeszakította és ettıl kezdve a 

tíz év újból kezdıdött. Bármely rövid idejő magyarországi tartózkodás ezen 

                                                 
1428 FERENCZY, 1930. 87-88. 
1429 Uo. 89-90., MOLNÁR, 1929. 107., HORVÁTH, 1894. 126., FERDINÁNDY, 1902. 250., KMETY, 1911. 
80. 
1430 NAGY, 1907. 114., FŐRÉSZ, 2007. 249., MACKÓ, 2005. 52. Az 1879:L. törvénycikknek nem volt 
kihirdetési záradéka, amely meghatározta volna a törvény hatálybalépésének idıpontját. Az 
1870:XIII. tc világosan kimondta, hogy ebben az esetben a jogszabály az országgyőlési kihirdetéstıl 
számított 15. napon lép életbe. Ettıl az idıponttól kellett számítani a távollét idejét. FERENCZY, 1930. 
188. 
1431 ESSER, 1938. 11., BALOGH, 1905. 92., HAJAS, 2005. 261., VUTKOVICH, 1904. 186., EÖTTEVÉNYI, 
1911. 68., MOLNÁR, 1929. 107., HORVÁTH, 1894. 126., FERDINÁNDY, 1902. 244., KMETY, 1911. 80., 
BALOGH, 1901. 80. 
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idıtartamot szintén megszakította. Hasonló következményekkel járt, ha valaki 

az ország területén átutazott, még akkor is, ha ez az egyén akaratán kívüli 

okból következett be.  

Fenntartásnak minısült a törvény szerint az is, ha az érintett személy új 

útlevelet kért, valamely osztrák-magyar konzuli hivataltól tartózkodási jegyet 

kapott, vagy az osztrák-magyar konzuli község anyakönyvbe bejegyezték a 

nevét.1432 A kincstári ellátásban részesülı személyeknek az ország határain 

kívül való tartózkodása megbízásnak minısült. Jegyzéket kellett vezetni 

azokról, akik az állampolgárságuk fenntartása iránt bejelentést tettek. E listát a 

belügyminiszternek kellett bemutatni. 

A távollét puszta ténye következtében olyan személyek is elveszítették 

állampolgárságukat, akiknek ez egyáltalában nem állt szándékukban. Mert 

igaz, hogy a törvény lehetıséget adott a távollévınek arra, hogy 

megakadályozza a honosságának elvesztését a fentebb említett esetekben, de a 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a törvény által biztosított 

eszközökkel a külföldön lévı magyar állampolgárok közül csak kevesen éltek. 

Következett ez egyrészt a tájékozatlanságukból, másrészt abból, hogy a 

külföldi állam területén lévı konzulátusok távol helyezkedtek el a 

kivándoroltak lakóhelyeitıl.1433 Sokan akaratukon kívül mulasztották el a 

távollét megszakítására szolgáló cselekmények megtételét, így az 

állampolgárságnak távollét folytán beálló elvesztése azzal a hátrányos 

következménnyel járt, hogy azok, „akik gazdasági és kulturális kapcsolatban 

állnak hazájukkal, akik tehát fizikai távollétük dacára is értékes elemet 

képviselnek a magyar államra nézve, akaratuk ellenére leszármazóikkal 

együtt, megfosztatnak magyar állampolgárságuktól, ami a magyarországi 

kivándorlás nagy arányai mellett kétségkívül súlyosan latba esı körülmény, 

minthogy népességünk egy tekintélyes kontingensének elvesztését jelenti.”1434 

                                                 
1432 EGYED, 1933. 191., EÖTTEVÉNYI, 1911. 68., MOLNÁR, 1929. 108., HORVÁTH, 1894. 126., 
FERDINÁNDY, 1902. 250., KMETY, 1911. 80., KISS, 1886. 154. 
1433 Királyfi Árpád példaként hozza fel a kanadai farmokon élı magyar kivándorlókat, akiknek a több 
napi járásra lévı montreali fıkonzulátusnál kellett jelentkezniük ilyen ügyekben. KIRÁLYFI , 1913./a 
89. 
1434 Uo. 89.  
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Távollét címén csak akkor veszítette el valaki az állampolgárságát, ha 

az illetınek nem volt állami megbízatása, nem élvezett az államkincstártól 

vagy közpénztártól származó ellátást (nyugdíj, kegydíj, stb.), nem állt 

büntetıeljárás alatt, nem esett védkötelezettség alá, kiskorú gyermeke sem vált 

idıközben védkötelessé és nem vették fel hadmentességi díj kifizetése miatt 

nyilvántartásba. Ha e körülmények közül bármelyik bekövetkezett, az a tíz év 

folytonosságát megszakította és ettıl az eseménytıl számítva újra tíz évnek 

kellett eltelnie ahhoz, hogy a távollét igazolt legyen.1435 

Ezek a szabályok az elsı világháború következtében megváltoztak.1436 

Nem számított távollétnek az emigránsok külföldi tartózkodása, ha ellenük 

eljárás indult, vagy folyamatban volt. 

A releváns idıszakba nem tartozott bele az az idı, amelyet az érintett 

személy az elsı állampolgársági törvény hatálybalépése elıtt külföldön töltött, 

hiszen mindazok, akik az említett tíz éven belül megszakítás nélkül külföldön 

tartózkodtak, csak 1890. január 8-a után veszítették el állampolgárságukat.1437 

A magyar állampolgárságnak távollét címén történı elvesztése kiterjedt 

a távollévı férfi együtt élı házastársára és az apai hatalom alatt álló kiskorú 

gyermekeire.1438 Abban az esetben, ha a feleség és a gyermek nem követte a 

férjét, illetve az apát külföldre, az állampolgárságukat a családfıtıl 

függetlenül megtartották. Az a nı, aki egyébként férjének elbocsátása, 

távolléte vagy külföldivel kötött házassága folytán vesztette el 

állampolgárságát és utóbb elvált, vagy özvegységre jutott és valamelyik 

                                                 
1435 KORBULY, 1884. 142. 
1436 A távollét idejébe nem számított bele, ha valaki a háború alatt nem a központi hatalmak 
országaiban tartózkodott. Ezt az idıt úgy kellett figyelembe venni, mintha el sem telt volna. A 
hadifogság sem számított bele a távollét idıtartamába. A megszállott területen élı egyén ugyan 
kérhette annak megállapítását, hogy magyar állampolgársága távollét címén szőnt meg, de ezt 1926. 
július 26-ától számított öt éven keresztül gyakorlatilag nem lehetett végrehajtani, mert akinek a 
trianoni szerzıdés nem szüntette meg a magyar állampolgárságát, távollét címén legkorábban 1931. 
július 26-án veszíthette el. A trianoni békeszerzıdés és az állampolgársági jog kapcsolatáról 
bıvebben: HABERMANN, 1938. 1-16., BRÓDY, 1938. 1-32., PONGRÁCZ, 1938. 1-72., NÉMETHY, 1938. 
1-33., SZENT-ISTVÁNY, 1992. 305-306., BUZA, 1920. 401-413., SZALMA , 2007. 28-29. 
1437 VUTKOVICH, 1904. 187.  
1438 EGYED, 1933. 191., HAJAS, 2005. 261., EÖTTEVÉNYI, 1911. 68. Molnár szerint a kiskorúak nem 
veszíthették el távollét címén a magyar állampolgárságot. MOLNÁR, 1929. 107., HORVÁTH, 1894. 
127., FERDINÁNDY, 1902. 250., KMETY, 1911. 80., KISS, 1886. 154. 
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községi kötelékbe idıközben felvettek, vagy a felvételt kilátásba helyezték, 

kérelme estén visszavették a magyar állampolgárok közé. 

Azt a kiskorút, aki édesapja elbocsátása vagy távolléte miatt veszítette 

el magyar állampolgárságát, az apa halálát vagy nagykorúságának elérését 

követıen visszafogadhatták a magyar állampolgárok közé feltéve, hogy a 

községi illetıség kérdését korábban elrendezték. Ebben az esetben a gyám 

hozzájárulását is ki kellett kérni. 

 Külön figyelmet kellett szentelni a kiskorú árva gyermekekre, hiszen 

rájuk a 1879:L. tc. 31. §-ában foglalt rendelkezések nem vonatkoztak, mivel a 

távollét idejét a nagykorúság elérésétıl kellett számítani. Egy bizonyos Schoth 

J. nevő személyt magyar állampolgárnak kellett tekinteni, mert apja 1873-ban 

történt elhalálozásakor magyar állampolgársággal rendelkezett, amelyet 

leszármazás útján az 1864-ben született Jozefa leánya is megszerzett. Jozefa 

nagykorúságának betöltésekor, 1888-ban magyar állampolgárnak minısült és 

apja községi illetıségével rendelkezett.1439 Ugyan ezt mondta ki a 

belügyminiszter két kiskorú (H. Sándor és János) állampolgársági ügyében.1440 

Nem lehetett figyelembe venni a tíz év elteltét a gyámság és a 

gondnokság alatt álló, és a külföldön tartózkodó személyeknél, míg 

önrendelkezési jogukat vissza nem nyerték. A rendelkezési képesség hiányát 

törvényes képviselıjük beleegyezése pótolhatta. A gyámság vagy gondnokság 

alatt álló személy elbocsátásához a gyám vagy a gondnok beleegyezésére volt 

szükség, amelyet a gyámhatóságnak jóvá kellett hagyni. Ebbıl világosan 

kiderült, hogy ha valaki rendelkezési képességgel nem bírt, állampolgársági 

jogot sem szerezhetett önállóan.1441 Az állampolgárság távollét címén történı 

megszőnését ebben az esetben, eltérıen a többitıl nem is annyira az egyén 

akarata, mint inkább az idı múlásának jogvesztı hatása hozta létre.1442 A 

                                                 
1439 10.804/1890. BM hat. FERENCZY, 1930. 188. A kérelemhez csatolhatták a halotti anyakönyvi 
kivonatot is. Kaufmann Adolf ügyében Kaufmann Károly, halotti bizonyítványát mellékelték, aki a 
kérelmezı apja lehetett, mert Kaufmann Adolfnak nem volt felesége és gyermeke. MOL K 150. 1888. 
I. 10. 18709. jksz. 594. apsz. 
1440 Az 1882:XXX. tc.-be iktatott szerb-magyar államszerzıdés elıtt, apjuk H. Albert a szerb 
törvények védelme alatt állt. 13.459/1894. BM hat. FERENCZY, 1930. 188-189. 
1441 TAR, 1941. 25. 
1442 MILNER, 1880. 1-105. 
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távollét ideje a gyámság vagy gondnokság alatt lévı személyek esetén az 

önrendelkezési képességük visszanyerésétıl kellett számítani. Egy másik 

állampolgársági ügyben a gondnok kijelentette, hogy a gondnoksága alatt lévı 

személy már több mint 30 éve folyamatosan külföldön tartózkodott. Felmerült 

a kérdés, hogy távollét címén elvesztette-e a magyar állampolgárságát vagy 

sem. Abban az esetben szőnt volna meg a magyar állampolgársága, ha 

rendelkezési képességét visszanyeri, vagy ennek hiányát törvényes képviselıje 

pótolja, és a gyám vagy gondnok beleegyezését a gyámhatóság jóváhagyta 

volna. Ebben az esetben az állampolgárság megszőnését nem lehetett 

megállapítani.1443 

Az állampolgárság elvesztését hivatalból, vagy a magánfél indítványára 

vehették figyelembe.1444 Ilyen ügyben a magyar királyi belügyminiszternek 

kellett döntenie, de határozatával nem megszüntette, hanem csak 

megállapította, hogy már nem létezik az állampolgárság, amelynek 

következtében elıfordulhatott, hogy csak 20-30 év elteltével állapították meg a 

honosság elvesztését. Az állampolgárság távollét általi megszőnésének hatálya 

nem a határozat keltével, hanem a megszabott idı elteltével állt be. „Önként 

értetik azonban, hogy az állampolgárság elvesztésének megállapítása csak 

akkor foglal helyet, ha a felmerülı esetekben kérdésessé tétetik, vagy 

valamilyen szempontból szükségesnek mutatkozik.”1445 Mit jelentett ez a 

belügyminiszteri rendelkezés? Kossuth Lajos esetében a források nem 

közölték a belügyminiszteri döntés pontos idıpontját. Az 1890. évi 

belügyminiszteri általános iratokra vonatkozó mutatóban sem szerepel 

Kossuth Lajos neve. Ez azonban nem jelentette azt, hogy nem vesztette el 

magyar állampolgárságát. A törvény rendelkezései alapján de jure 1890. 

január 8-án állt be a távollét jogkövetkezménye személyére nézve, amelyhez 

nem volt szükség külön határozatra. Ezért nem szerepel a forrásokban az a 

                                                 
1443 5.025/1891. BM hat. FERENCZY, 1930. 189. 
1444 Uo. 90.  
1445 Uo. 186. Ugyan ezen a véleményen volt Berényi Sándor és Tarján Nándor is. BERÉNYI – TARJÁN, 
1905. 103. A távollévık neveinek feltüntetése csak 1895-tıl volt kötelezı az elbocsátási jegyzékben. 
FERENCZY, 1930. 187., BERÉNYI – TARJÁN, 1905. 103. 
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határozat, amelyben Kossuth Lajos állampolgárságának megszüntetését 

kimondták.1446 

 A belügyminiszter az eljárással kapcsolatban körrendeletet bocsátott 

ki.1447 A miniszter által kiadott megállapító határozat hatálya teljesen 

független volt az érintett tudomásulvételétıl, az iratok és a mellékletek 

kézbesítésétıl. A minisztériumi hivatalnokok azonnal bevezették ezt az 

okmányt az elbocsátási jegyzékbe.1448 Ha a kérelmezı idıvel honosítás iránti 

kérelmét arra alapozta, hogy a magyar állampolgárságát távollét 

következtében veszítette el, kedvezményes visszahonosítás útján kérhette 

annak helyreállítását.1449 A törvény értelmében, aki távollét által elvesztette 

honosságát és más állampolgárságot nem szerzett, akkor nyerhette vissza az 

állampolgárságát az elıbbi eljárás szerint, ha visszatért Magyarországra. Azt a 

személyt is vissza kellett venni a magyar állampolgárok közé, akit valamely 

belföldi község illetıségébe felvettek, ha újból hazatért. 

 Ha a jogszabályok száraz szövege mögé nézünk, a távollét 

gyakorlatából számos figyelemre méltó esetet találhatunk. Ezek közül az elsı 

                                                 
1446 A források meglehetısen nagy eltérést mutatnak arra vonatkozóan, hogy melyik napon szőnt meg 
Kossuth Lajos állampolgársága. Hentaller szerint „az 1890-ik év azonban újabb sebet ütött az agg 
számőzött kebelén. Kossuth ugyanis az 1879:V. t.cz. 31. §-a alapján 1890. január 10-én megszőnt 
magyar állampolgár lenni. „Ekkor lépett a bosszuálló és Kossuth ellen irányuló törvény hatálya életbe, 
s ı állampolgári jogát elvesztvén, tényleg hontalanná vált.” Hentaller több szempontból is téves 
információt közölt, hiszen a törvény száma és a hatálybalépés idıpontja sem felelt meg a valóságnak. 
HENTALLER, 1894. 327. Kossuth Lajos leveleiben többször is szomorú hangon szólal meg 
állampolgárságával kapcsolatban. Mülek Lajosnak írt levelében a törvény országgyőlési 
kihirdetésének napjától számított tíz év elteltét (1890. december 24.) tőnteti fel, hogy a magyar 
állampolgársága ezen a napon fog megszőnni. Kossuth a következıket írta levelében: „Tőrnöm kell, 
tőrnöm, de fáj.” KOSSUTH, 1904. 319. Helfy Ignácz táviratára 1890. január 12-én a következıket 
válaszolta. A „távirat engem a magyar haza (ilyen, amolyan) polgárának ép azon a napon nevez, a 
melyen polgárságom megszünt?” KOSSUTH, 1904. 325. A táviratot valószínő, hogy azon a napon 
kapta meg, amelyen a magyar állampolgársága megszőnt. Bényei is a törvény kihirdetés idıpontját 
vette alapul a távollét idejének számításánál. Vö. BÉNYEI, 2003. 202. Szekfő tanulmányában 
megemlítette, hogy távollét címén vesztette el Kossuth az állampolgárságát, de annak pontos idejét 
nem közölte. SZEKFŐ, 1952. 387. Joghatását tekintve a távollét ugyan olyan következményekkel járt, 
mint az elévülés. Ferenczy ezért a „távollét” kifejezés helyett az „állampolgárság elévülését” 
használta. FERENCZY, 1930. 86. A MOL-ban található Kossuth iratok között sincs nyoma a 
belügyminiszteri döntésnek. Kossuth győjtemény: MOL II R – II 5/1 (személyes iratok: R 92, az 
emigrációra vonatkozó iratok: R 111). 
1447 FERENZCY, 1930. 186-187. 
1448 Scwalt Rudolf kivándorlási ügyében a belügyminiszter kérte az alispánt, hogy terjessze fel a 
kivándorlási jegyzéket, amelyet nem tudott teljesíteni, mert az adott évben nem készítették el. A 
6800/1881. sz. alispáni levél. MOL K 150. 1881. I. 10. 47625. jksz. 5989. apsz.  
1449 BAJÁKI, 1973. 124., SÖMJÉN − SZITÁS − K ISS, 1949. 116-117. Az 1780. évi német szabályozás 
szerint, aki távollét folytán veszítette el honosságát és más állampolgárságot nem szerzett, 
visszahonosítás útján kérhette korábbi állampolgárságának fenntartását. BAHRFELDT, 1903. 37. 
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a fırendi házi tagok állampolgárságának kérdését érintette. Az 1885:VII. 

törvénycikkben megfogalmazást nyert az a szabály, ha a fırendi ház tagja 

elveszítette állampolgárságát, akkor megszőnt a törvényhozási tagsága is.1450 

Nem lehetett különbséget tenni közöttük aszerint, hogy valaki született magyar 

vagy eredetileg idegen család tagja volt.1451 

Azoknak, akik a fırendi házi tagságuk igazolása végett országgyőlési 

meghívólevelet (litterae regales) mutattak fel, nem kellett attól tartaniuk, hogy 

külföldi tartózkodásuk alatt állampolgárságukat elveszítik. Az országgyőlési 

meghívólevél bemutatása ugyanis a magyar állampolgárság fennállását 

bizonyította. Ez a körülmény szintén megszakította a honosság elvesztését. 

Ilyen esetben az adott személy, még ha külföldön élt is, állampolgárságát nem 

veszítette el, és nem kellett visszavetetnie magát a magyar állam 

kötelékéibe.1452 

A távollét idejét félbeszakította, ha az illetı „legfelsıbb 

meghívólevelet” kapott. Heitzingi gróf 24 éve élt Ausztriában, aki 

állampolgárságát távollét által vesztette el. A kérelmezı elismerte, hogy az 

országgyőlés fırendi házának tagja volt és mágnási jogát gyakorolta. 

Folyamodványához az 1884. évi meghívólevelét is mellékelte. A 

belügyminiszter kijelentette, hogy a meghívólevél az állampolgárság 

kétségtelen elismerésnek a jele, amely azt jelentette, hogy honosságát nem 

vesztette el és visszavételére sem volt szükség.1453 

 A magyar állampolgárok, ha rendelkeztek bizonyos okmányokkal, 

távollét címén honosságukat akkor sem veszíthették el, ha tíz éven át 

folyamatosan külföldön tartózkodtak. Ilyen okmánynak minısült bármely 

                                                 
1450 1885:VII. tc. A fırendiház szervezetének módosításáról rendelkezett. 
1451 Idigenának számított az a személy, akit ünnepélyes keretek között fogadtak magyar állampolgárrá. 
Bıvebben: EKMAYER , 1867./a 29-30., Uı. 1867./b 38-40., Uı. 1867./c 55-56. 
1452 Ebben az esetben még az sem számított, hogy az illetı állandóan külföldön élt, mert a törvény 
hatálybalépésétıl számított tíz év nem telt el. A fırendiházi tagság a magyar állampolgárság 
elvesztésével megszőnt. Nem tett különbséget a törvény, hogy valaki született vagy indigena fıúri 
család tagja volt. FERENZCY F., 1930. 187-188., VUTKOVICH, 1904. 187., MOLNÁR, 1929. 108., 
KMETY, 1911. 80. 
1453 12.384/1891. BM hat. FERENCZY, 1930. 191. 
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belföldi igazolvány és a vándorkönyv.1454 Ezeket az igazolványokat idırıl-

idıre meg kellett hosszabbítani, igazolva ezáltal, hogy valamely 

magyarországi községben illetıséggel rendelkeznek. S. Albert, aki 1862-ben 

Klein-Neusiedlben született, apja S. Mátyás magyar állampolgárnak minısült, 

annak ellenére, hogy folyamatosan külföldön tartózkodott, de a szükséges 

igazolványokkal és könyvvel rendelkezett, amelyeket idıközönként 

meghosszabbított.1455 

Hasonló jelentıséggel bírt bármely olyan hivatali intézkedés, amely 

megszakította az állampolgárság megszőnésére vonatkozó tíz év 

folytonosságát. Ilyen lehetett egy közkórház részérıl tett gondozási, vagy a 

magyar honosság és községi illetıség megállapítása iránt tett nyilatkozat. Egy 

kiskorú gyermek kórházi ápolási ügye kapcsán merült fel a probléma, akinek 

az apja 1870-ben Bécsbe költözött és az állampolgárság fenntartásáról nem 

intézkedett. Jelen esetben, a bécsi cs. és kir. Rudolf alapítványi közkórház 

kérte az ápolt állampolgárságának és községi illetıségének a kiderítését. A 

kérelem folytán hivatalból tett intézkedés a távollét idejét megszakította. A 

belügyminiszter kimondta, hogy a született magyar állampolgárságú gyermek 

apja községi illetıségébe tartozott.1456 Az illetıséget rögzítı okmány kiállítása 

külön honpolgársági bizonyítvány kiadását feleslegessé tette. A 

belügyminiszter egy brünni lakos ügyében kijelentette, hogy a távollét idejét 

megszakította a részére 1885-ben kiállított községi illetıségi bizonyítvány.1457 

Az adózás és az állampolgárság közötti összefüggést igazolta az a 

körülmény, ha a kétes illetıségő személyt alkalmatlannak találta a 

sorozóbizottság, a hadmentességi díját azon állam kincstárába kellett befizetni, 

amelynek kötelékébe tartozott. Az adófizetés a fentebb említett esetektıl 

eltérıen nem szakította meg a távollét idejét. Az elsı állampolgársági törvény 

                                                 
1454 A vándorkönyv olyan okirat volt, amely arra szolgált, hogy a vándorló mesterlegény igazolhassa 
magát. A vándorlás megszőntével érvényét veszítette. Molnár, 1929. 107. A vándorkönyv 
meghosszabbítását kérte Paul János, amelyet nem lehetett teljesíteni, mert a vándorkönyveket a 
kérelem benyújtását megelızıen hatályon kívül helyezték. MOL K 150. 1880. I. 10. 46546. jksz. 
30699. apsz. 
1455 18.469/1883. BM hat. FERENCZY, 1930. 190. A községi illetıségi bizonyítvány kiállítása is 
megszakította a távollét idejét. EÖTTEVÉNYI, 1911. 68. 
1456 2.863/1890. BM hat. FERENCZY, 1930. 190., MOLNÁR, 1929. 108. 
1457 30.465/1890. BM hat. FERENCZY, 1930. 190-191., MOLNÁR, 1929. 108. 
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idején külföldi is szerezhetett tulajdont, amelyre kivetett adó megfizetése a 

tulajdonos állampolgárságát nem befolyásolta.1458 Egy hamburgi kereskedı 

ügyében a belügyminiszter a következıt állapította meg. A magyar korona 

területén kívül tartózkodott, több mint tíz éve és az állampolgárságának 

fenntartását nem jelentette be. Nem szakította meg a távollét idejét, hogy az 

ország területén 1/9 tulajdoni hányadú ingatlannal rendelkezett, amely után 22 

ft 14 kr adóval tartozott, amelyet a belügyminiszter azzal indokolt, hogy „az 

országban birtokot bárki, tehát külföldi is szerezhet és ezen birtokra kivetett 

adónak megfizetése a tulajdonos állampolgárságára nincs semmi 

befolyással.”1459 Megszakíthatta az idıt, ha az illetı hazatért vagy esetleg 

útlevelét meghosszabbították.1460  

A kiállított fizetési meghagyások is igazolták az állampolgárságot, ha 

azon a községi illetıség szerepelt.1461 A népfölkelési lajstromba való felvétel is 

hasonló jogkövetkezményekkel járt.1462 Úgyszintén, ha az apa kiskorú fiát a 

magyar hatóság felhívása folytán az illetékes község elé állította sorozás 

céljából. Ebben az esetben az apa belföldi honossága alapján történhetett meg 

a kiskorú gyermek állampolgárságának megállapítása. Ez a probléma egy 

marcheggi lakos apa és fia kapcsán merült fel. J. Antal fiai, János és Antal 

magyar hatósági felhívás következtében eleget tettek a hadkötelezettségnek. 

Ezt csak az apa magyar honosságán keresztül lehetett megvalósítani, amelynek 

következtében az apát magyar állampolgárnak kellett tekinteni.1463 Ezért a 

lajstromba vétel mind az apára, mind a kiskorú fiúra nézve félbeszakította a 

távollét folytonosságát. A belügyminiszter határozatában külön kiemelte, hogy 

                                                 
1458 MOLNÁR, 1929. 108. 
1459 Errıl a polgármestert és a hamburgi cs. k. követség útján az illetı felet értesítette. 7.685/1891. BM 
hat. FERENCZY, 1930. 193-194.  
1460 KUNCZ, 1946. 132.   
1461  Egy bécsi lakos illetıségi kérelme kapcsán merült fel a probléma. A belügyminiszter az ügyben 
kijelentette, hogy az adófizetés az állampolgárság fenntartásának minısült. 92.429/1890. BM hat. 
FERENCZY, 1930. 191-192., MOLNÁR, 1929. 108. 
1462 Az ügyben érintett bécsujhelyi lakost magyar állampolgárnak kellett tekinteni. 10.340/1891. BM 
hat. FERENCZY, 1930. 192., VUTKOVICH, 1904. 187., MOLNÁR, 1929. 108. 
1463 61.930/1880. BM hat. FERENCZY, 1930. 192. 
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a járási fıszolgabíró hatáskörre nem terjedt ki az ügyre, hanem minden 

esetben a miniszterhez kellett fordulni.1464 

 A távollét bekövetkezését az is megakadályozta, ha valakit a 

hadmentességi díj szempontjából nyilvántartásba vettek, amely ugyanolyan 

jelentıséggel bírt, mint más katonai lajstromok. Az adófizetés ténye még 

önmagában ilyen hatással nem bírt, de a hadmentességi díj befizetése, mint 

tartozáskiegyenlítése egyenesen az állampolgárság fenntartását 

eredményezte.1465 

Az a személy, aki a katonai törzskönyv szerint külföldön tényleges 

honvédelmi szolgálatot teljesített, nem veszíthette el a magyar 

állampolgárságát távollét címén. Egy másik ügyben a kérelmezı 1878-tól 

kezdve tartózkodott Bécsben és egészen 1881. februárjáig katonai szolgálatot 

teljesített, amely azt jelentette, hogy a tízéves távollét csak 1891. februárjában 

járhatott volna le, de megbízatását a közös hadügyminisztertıl kapta.1466 

A fentebb elmondottak alapján a távollét nem mindig fejezte ki egy 

magyar állampolgárnak az országtól való elszakadási szándékát. Ezzel 

szemben egy másik állampolgárság megszerzése jobban utalt volna arra, hogy 

az illetı nem akart magyar állampolgár lenni. Abban az esetben, ha a távollét 

helyett a külföldön való honosítást fogadták volna el a magyar honatyák, 

akkor a tíz évnél hosszabb, idegen állam területén való tartózkodás sem 

eredményezte volna az állampolgárság automatikus elvesztését. Ebben a 

formában csak azoknak a személyeknek szőnt volna meg az állampolgársága, 

akik az állami kötelékbıl való kilépési szándékát egy másik állampolgárság 

megszerzése révén dokumentálta volna. Ennek − az egyébként francia − 

jogelvnek a recepciója lehetıvé tette volna, hogy tíz éven túl, minden további 

cselekedet nélkül fenntarthassák a magyar állampolgárságot.1467 Ezen elv 

                                                 
1464 Ebben az esetben olyan házassággal törvényesített gyermekrıl volt szó, akit 1888-ban a 
népfelkelık közé soroltak. A gyermek kiskorú volt, amelynek következtében csak az apa 
állampolgárságának feltételezésével vagy hallgatag elismerésével lehetett megvalósítani, hogy 
gyermeke szerepeljen a listán. 27.056/1895. BM hat. FERENCZY, 1930. 193., MOLNÁR, 1929. 108.  
1465 BALLAGI , 1907. 10., VUTKOVICH, 1904. 187. EÖTTEVÉNYI, 1911. 68. 
1466 Ferdinándy az állampolgárság elévülését említette. FERDINÁNDY, 1902. 250. 
1467 Bertrand Taithe a francia állampolgárság elızményeit részletesen ismertette, különösen az 
1870/71-es eseményekre. TAITHE, 2001. 16-20. VARGA, 2005./b 353-370. Brubaker mővében külön 
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további gyakorlati elınye lett volna a távolléttel szemben, hogy egy 

határozottan megállapítható kritériumhoz kötötte volna az állampolgárság 

megszőnését. A távollét folytonosságát rendszerint nehezen lehetett 

bizonyítani és ellenırizni, amelynek következtében gyakran körülményes 

hatósági lejárást tett szükségessé. 

 Elmondható, hogy a távollét intézménye elsısorban politikai célokat 

szolgált, amelyet Kossuth Lajos magyar állampolgárságától való megfosztása 

is alátámasztott. A magyar állampolgárság huzamos távolléttel történı 

automatikus elvesztése egyértelmően az emigráns politikusok ellen 

irányult.1468  

 

D. Törvényesítés 

 

Az a gyermek, aki külföldi apától és magyar állampolgárságú nıtıl 

házasságon kívül született, és az apa származása szerinti ország jogszabályai 

alapján törvényesítettek, magyar állampolgárságát elveszítette, amelyhez 

külön eljárásra nem volt szükség.1469 A törvényesítéssel megszerezte az apa 

állampolgárságát.1470 Ebben az esetben az apa akarata volt a meghatározó.1471 

Voltak bizonyos esetek, amikor a törvényesítés ellenére sem veszítette 

el a magyar állampolgárságát. Ha a törvényesítés által nem nyert 

                                                                                                                                          
kitért a társadalmi és a gazdasági okokra, amelyek befolyásolták az állampolgársági jog, különösen a 
ius soli és a ius sanguinis elvének érvényesülését. BRUBAKER, 1992. 85-98. A francia állampolgársági 
jog történetéhez: MAKAROV , 1947. 113-114., KISTELEKI, 2006. 83-128., Uı. 2005. 262-267. 
1468 Tisza Kálmán ismertette állampolgársági törvényt módosító javaslatot a minisztertanácsban, hogy 
Kossuth helyzetét rendezze. MtJkv. 2. sz. MOL K 27. (1890. 02. 12.) R/29. Hoitsy szerint ez a 
javaslat közrejátszott abban, hogy Tisza megbukott. HOITSY, 1927. 114. Pölöskei szerint Tisza 
ellenezte a távollét törlését, de „hajlott a törvény olyan magyarázatára, hogy a díszpolgárságot viselık 
mentesülnének” az állampolgárság fenntartásához elıírt feltételek teljesítése alól. PÖLÖSKEI, 2001. 
66., TAYLOR, 1998. 230. Bényei is azon a véleményen volt, hogy a törvény fentebbi rendelkezése 
Kossuth Lajos ellen irányul. BÉNYEI, 2003. 202., BEZERÉDJ, 1939. 269-271. Szekfő szerint „Kossuth 
hajthatatlansága megadta az alkalmat Tisza Kálmánnak, hogy fölkeljen a miniszterelnöki székbıl”. 
SZEKFŐ, 1952. 414. A korszak alkotmánytörténetéhez: WIENER, 2007. 70. 
1469 KISTELEKI, 1996/97. 51., BALOGH, 1901. 81., KISS, 1886. 154. Schimming röviden ismertette a 
törvényesítés szabályait a német állampolgársági jogban. SCHIMMING, 1916. 19-22. 
1470 SZITA , 1993. 349., FERDINÁNDY, 1902. 244., HORVÁTH, 1894. 127., MOLNÁR, 1929. 108., 
EÖTTEVÉNYI, 1911. 69., SZÁSZY, 1941. 462-463. 
1471 KMETY, 1911. 81. 
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állampolgárságot, vagy megszerezte, de a törvényesítés után még mindig a 

magyar állam területén lakott.1472  

Ezt támasztotta alá az a belügyminiszteri határozat is, amelyben 

kiderült az osztrák belügyminiszter jelentése alapján, hogy a gyermek nem 

szerezte meg az apa állampolgárságát, így az anya után magyar 

állampolgárságú maradt. A magyar községi illetıségét is megtartotta.1473 

Tormanek János uralkodói kegyelemmel történı törvényesítés végett kérte a 

magyar állam kötelékébıl való elbocsátást. Az osztrák állampolgárságot 

szerette volna megszerezni. A kérelem teljesítését gátolta, hogy a születési 

idejét és a községi illetıségét nem tudták megállapítani. Az anyakönyvi lap 

másolatát küldte el, amelyben a szükséges információk megtalálhatók 

voltak.1474 

Természetesen a külföldi nıtıl született gyermek is megszerezhette 

ilyen módon a magyar állampolgárságot. Ez a reciprocitás nem volt teljes 

mértékben következetes, hiszen ebben az esetben semmilyen külön 

cselekményre nem volt szükség. Ellenben a fentebb bemutatott esetben az 

ország területét is el kellett hagyni és meg kellett szerezni az apa 

állampolgárságát.1475  

 

E. Házasság 

 

A magyar állampolgársági jogban a házassággal nem csak megszerezni, 

hanem elveszíteni is lehetett a honosságot.1476 A magyar állampolgárságú nı, 

aki nem magyar honos férfihoz ment feleségül, elveszítette magyar 

állampolgárságát. Hevessy Benedek szerint a törvény nem tett különbséget, 

                                                 
1472 FERENCZY, 1930. 85., NÉMETHY, 1938. 7-8., TAR, 1941. 25., CZEBE, 1938. 395-396., BALOGH, 
1901. 81., KISS, 1886. 154., KMETY, 1911. 81., FERDINÁNDY, 1911. 244., HORVÁTH, 1894. 127., 
MOLNÁR, 1929. 108., FERDINÁNDY, 1911. 69., VUTKOVICH, 1904. 187. 
1473 FERENCZY, 1930. 194. 
1474 MOL K 150. 1890. I. 10. 18464. jksz. 8323. apsz. 
1475 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 108-109., PONGRÁCZ, 1938. 33., KÁLMÁN , 1938. 9., BRÓDY, 1938. 25., 
PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 196., BRÓDY − BÁN, 1938. 23. A 33. és a 34. §§-okat szinte 
eredeti formájában fogadták el, mert csak a törvényes szót törölték a gyermekek kifejezés elıtt. Ezt 
maga a ház elnöke javasolta az elfogadott korábbi rendelkezéseknek megfelelıen. KN. 1879. VII. 383. 
1476 KISTELEKI, 1996/97. 51., CSIKY, 1907. 38. A házasság és az állampolgárság viszonyához: 
SZÁSZY, 1941. 448-449. 
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hogy állampolgárral, vagy külföldivel kötött házasságot. Az elsı esetben 

továbbra is az országban éltek és teljesíteni tudták kötelességeiket, amelyet 

nem lehetett elmondani az utóbbi tekintetében. Szerinte az elızı esetben „nem 

lehet senki, ki a haza állampolgárainak számát ily módon kevesbíteni akarná, 

annyival is inkább nem lehet az arra való törekvési szándék, hogy ezen nem 

magyar állampolgár, de Magyarország lakójához férjhez ment nıt 

állampolgárságától megfoszthassa.”1477 

Csider Károly javasolta, hogy a törvény szövege a következıképpen 

legyen megfogalmazva: „elveszíti magyar állampolgárságát az a nı, a ki más 

állam polgárához ment volna férjhez.”1478 Csak abban az esetben kellett volna 

megfosztani a nıt magyar állampolgárságától, ha egy idegen honos férfihez 

ment feleségül, nem pedig akkor, ha olyan személyhez, aki hontalan volt. 

Hiszen elıfordulhat, hogy a férfi „nem szervezett állam polgára, vagy pedig 

olyan terület lakosa, mely semmi kapcsolatban a többi állammal nem áll.”1479 

Ezen esetben a magyar nı egy olyan férfihoz ment volna feleségül, akinek 

quasi nem volt állampolgársága, így a házassága révén elveszítette volna 

magyar állampolgárságát anélkül, hogy egy másikat szerezhetett volna. Ezért 

javasolta, hogy egy magyar nı csak akkor veszíthesse el állampolgárságát, ha 

olyan férfihoz ment feleségül, aki más állam kötelékébe tartozott. Ellenkezı 

esetben a nı megtarthatta volna a honosságot. 

Ebben a szakaszban azon elv került kifejezésre Pauler Tivadar szerint, 

hogy a férj a család feje és az asszony férjének állapotát minden tekintetben 

követi. „Valamint tehát a nı férjének czímét, rangját, jogait, ugy a házasság 

által állampolgárságát is elnyervén, ez által idegen ember családjának tagjává 

válik s itten állampolgárnı lenni mindaddig megszőnik, míg ezen kötelék 

feloldatik, vagy más módon az eredetileg érvéntelennek bizonyulva, az egyik 

esetben ipso jure, a másik esetben visszahonosítás által az állampolgárságot 

                                                 
1477 Ezért Hevessy javasolta, hogy a nı házasságkötés következtében csak akkor veszítse el a magyar 
állampolgárságot, ha férje nem lakott Magyarországon. KN. 1879. VII. 389. 
1478 A törvényjavaslat abból az alapelvbıl indult ki, hogy a házastársak nem tartozhattak különbözı 
állami kötelékbe. KN. 1879. VII. 390. 
1479 KN. 1879. VII. 390. 



 387 

visszanyeri.”1480 Csanády Sándor szerint ez elfogadhatatlan, mert 

elıfordulhatott volna olyan helyzet, amikor a nı Magyarországon ingatlannal 

rendelkezett volna és a férjével hazánkban telepedtek le. Ebben az esetben 

rendkívül méltánytalan helyzetet teremtett volna ez a törvényi rendelkezés.1481 

Gulner Gyula helyesnek vélte Csider Károly javaslatát, aki szerint 

bekövetkezhetett volna, hogy egy magyar honos nı olyan férfihoz ment 

felségül, aki egyik állam kötelékébe sem tartozott, amelynek következtében a 

nı hontalan lett.1482 A képviselık az eredeti szöveget fogadták el az észszerő 

elvek ellenére. 

Az a magyar nı, aki nem magyar férfihoz ment feleségül, a 

házasságkötés pillanatában elvesztette magyar állampolgárságát.1483 A 

házasság útján szerzett állampolgárságot viszont nem veszítette el, ha késıbb 

özvegységre jutott, vagy elvált.1484 Zób Dávid kivándorlás ügyében a 

belügyminiszter kijelentette, hogy visszanyeri magyar állampolgárságát az a 

nı, aki külföldihez ment feleségül, ha a házasságát a bíróság felbontotta. 

További feltétel volt, hogy meg kellett szerezni újra a községi illetıséget.1485 

Természetesen csak az érvényesen megkötött házasságnak volt ilyen 

jogkövetkezménye, hiszen az érvénytelen (semmis vagy megtámadható) 

házasság csak addig bírt ilyen hatállyal, míg az érvénytelenséget jogerıs bírói 

ítélettel ki nem mondták.1486 Kmety szerint a nı ebben az esetben sem nyerte 

vissza állampolgárságát eo ipso, „minthogy nem veszti el magyar honosságát 

azon magyar férjhez jött külföldi nı, ki özvegységre jutott, vagy kinek 

                                                 
1480 KN. 1879. VII. 390. 
1481 Csanády szerint nem lehetett tovább csökkenteni a magyar állampolgárok számát, ezért támogatta 
Hevessy Benedek indítványát. KN. 1879. VII. 390. Vö. Hevessy Benedek hozzászólása. KN. 1879. 
VII. 389.  
1482 KN. 1879. VII. 390. Vö. Csider Károly javaslata. KN. 1879. VII. 389-390. Gulner szerint az 
igazságügyminiszter logikus érvekkel nem tudta alátámasztani véleményét. Pauler Tivadar 
hozzászólása. KN. 1879. VII. 390. 
1483 VUTKOVICH, 1904. 187., EÖTTEVÉNYI, 1911. 69., HORVÁTH, 1894. 127., FERDINÁNDY, 1902. 
244., KISS, 1886. 154.,  BALOGH, 1901. 81., SZITA, 1993. 349. 
1484 FERENCZY, 1930. 86., TAR, 1941. 25., CZEBE, 1938. 396-397., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 
1938. 197., BRÓDY − BÁN, 1938. 23. A házasság feloldását is ide sorolták. VUTKOVICH, 1904. 187., 
HORVÁTH, 1894. 127., FERDINÁNDY, 1902. 244., KMETY, 1911. 81. 
1485 MOL K 150. 1889. I. 10. 22648. jksz. 2320. apsz. 
1486 FERDINÁNDY, 1902. 244. 
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házassága felbontatott.”1487 Hegedüs Ignácz ügyében merült fel házasság 

törvényességének problémája. Hegedüs Ignácz és Rudolph Minna polgári 

házasságot kötött 1876-ban Berlinben. A kérdéses idıszakban a magyar jog 

nem ismerte még a polgári házasságot, amelynek következtében a házasság 

„érvényével és jogi következményeivel nem” bírt Magyarországon, annak 

ellenére, hogy a német szabályoknak mindenben megfelelt.1488 A törvényes 

házasság alatt a korabeli magyar jogszabályoknak megfelelıen megkötött 

házasságot értették, amelynek következtében Rudolph Minna magyar 

honosságot nem szerezett. Késıbb Hegedős Ignácz kérte a magyar állam 

kötelékébıl való elbocsátását, amelyet a belügyminiszter teljesített, azzal a 

megjegyzéssel, hogy feleségét nem lehetett elbocsátani, mert a magyar 

állampolgárságot sem szerezte meg.1489 

A törvény nem adott egyértelmő választ, hogy mi történik akkor, ha 

magyar nı külföldihez ment férjhez és egyedül, vagy férjével Magyarországon 

maradt. A törvényesítés esetében az ország területének az elhagyását 

konkrétan rögzítették a törvény szövegében, ellenben itt ez nem szerepelt, 

amelybıl azt a következtetést lehetett levonni, hogy a külföldivel kötött 

házasság kiköltözés nélkül is megfosztotta a magyar nıt a honosságtól. Ez 

fordítva is igaz volt. A probléma csak akkor merült fel, ha a nı szabadulni 

kívánt a házassági kötelékbıl. Bontópert ugyanis csak ugyanolyan esetekben 

indíthatott Magyarországon, mint más külföldi állampolgár. Érvénytelenségi 

pert pedig csak abban az esetben kezdeményezhetett, ha a házasságát 

Magyarországon kötötte, és férjét nem követte külföldre. Még bonyolultabb 

                                                 
1487 KMETY, 1911. 81. 
1488 Az állampolgársági törvényünk fıleg a német szabályozást vette alapul. Erwin Ruck röviden 
ismertette, hogy hogyan lehetett elveszteni a német állampolgárságot az 1870. évi szabályozás 
alapján. RUCK, 1911. 7. Landgraff tanulmányában kifejtette véleményét a birodalmi és a tagállami 
állampolgárság viszonyáról. LANDGRAFF, 1870. 625-650. Welz röviden ismertette az 1870. évi német 
állampolgársági jogot. WELZ, 1940. 96. A német állampolgársági jog 1870-ben bekövetkezett 
reformját, különös tekintettel az elvesztés lehetıségét vázolta Cahn. CAHN, 1907/08. 423-431. 
Lifschütz az állampolgárság elvesztésérıl általánosságban beszélt, amelyet követıen egyenként is 
ismertette az eseteit. LIFSCHÜTZ, 1915. 150-159., GAUPP, 24-25. A szerzı külön kiemelte, hogy 
melyek azok a családjogi tények, amelyekkel elvesztették az állampolgárságot. A törvényesítés 
mellett a házasságot említette. Külön kitért a katonák helyzetének elemzésére. Uo. 25. Rotermund a 
német állampolgársági jog elvesztését részletesen bemutatta. ROTERMUND, 1912. 19-50., MARKUS, 
1905. 9-22., WALDECKER, 1926. 48-49. EHRLICH, 1930. 23-45., GERBER, 1865. 52-53.,  STRATEN, 
1996. 45 
1489 MOL K 150. 1886. I. 10. 1024. jksz. 1024. apsz. 
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volt a helyzet, ha olyan állam polgára lett, ahol nem ismerték a házasság 

felbontását.1490 Katona szerint az a magyar honos nı, aki idegennel kötött 

házasságot, de nem követte férjét külföldre, házastársa ellen a magyar 

bíróságok elıtt indíthatott pert a házasság érvénytelenítése vagy felbontása 

érdekében.1491 

A korabeli családjogi jogszabályok csak akkor adtak lehetıséget a volt 

magyar állampolgárságú nınek a magyar bíróság elıtt sérelmeinek 

orvoslására, ha érvénytelenségi ok állt fenn, a házasságot Magyarországon 

kötötte és az ország területén lakott. Ennek a három feltételnek egyszerre 

kellett teljesülni. Ha már egy feltétel is hiányzott, nem érvényesíthette 

keresetét a magyar bíróságok elıtt. Legtöbbször már csak akkor kerültek 

bíróság elé az ilyen ügyek, ha korábban visszahonosították az érintettet. Ez 

sem volt azonban könnyő feladat, hiszen a visszahonosítás elıfeltétele volt, 

hogy házasságát felbontsák. Elegendı volt az is, ha a feleket ágytól-asztaltól 

elválasztották.1492 

Természetesen csak az érvényesen megkötött házasságnak volt ilyen 

jogkövetkezménye. Meglarz Kelemen házasságának érvényessége tárgyában 

bizonyítvány kiállítását kérte, amelyet meg is kapott. Az ügy adataiból további 

következtéseket nem lehet levonni. Az elbocsátási okiratot a belügyminiszter 

kiállította.1493 Vitkovics Illés külföldön kötendı házasságához kért engedélyt, 

amellyel együtt járó illetéket is megfizette. Hadköteles szökevénynek 

nyilvánították határozatban, amelyet a honvédelmi miniszter módosított, mert 

bebizonyosodott, hogy 1877-ben a sorozási bizottság megvizsgálta és 

alkalmatlannak találta a kérelmezıt. Az elbocsátását azonban utóbb 

visszavonta, amelynek következtében a hadmentességi díját évenként fizette 

meg. A házassági engedélyt a vallás- és közoktatási miniszter állította ki.1494  

                                                 
1490 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 109-111.  
1491 KATONA, 1899. 191. 
1492 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 87., PONGRÁCZ, 1938. 33., BRÓDY, 1938. 25., NÉMETHY, 1938. 7-8. Az 
ágytól-asztaltól való elválasztásról: SZÁSZY, 1941. 454-455. 
1493 MOL K 150. 1884. I. 10. 29643. jksz. 2649. apsz. 
1494 MOL K 150. 1884. I. 10. 15392. jksz. 2862. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 1884. I. 
10. 12624. jksz. 2862. apsz. Kivándorlási kérelme: MOL K 150. 1883. I. 10. 70250. jksz. 2862. apsz., 
MOL K 150. 1883. I. 10. 63993. jksz. 37641. apsz. A 10478/1882. sz. HM átirat. MOL K 150. 1883. 
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A magyar nı idegen állampolgárságú férfival kötött házassága révén 

„ennek rangja és állásával állampolgári minıségét is osztván, megszünt elıbbi 

hazájának is állampolgára lenni”.1495  

Wangel szerint a probléma azért merülhetett fel, mert a nı nem 

nyilvánította ki, hogy el akarta-e veszíteni a magyar állampolgárságát. 

Véleménye szerint a nınek csak akkor lehetett volna megszüntetni a magyar 

állampolgárságát, ha azt kérte volna. Általában sem tartotta helyesnek, hogy 

egy önjogú polgár akaratán kívül veszíti el állampolgárságát. Véleménye 

szerint úgy kellett volna szabályozni az esetet, hogy a nı kérhette volna 

elbocsátását, vagy ha ezt elmulasztotta, akkor távollét következtében szőnt 

volna meg magyar honossága. „Abszurd dolog azonban az állampolgárságot 

megvonni attól, aki nem fejezi ki, hogy ezt így óhajtja.”1496 

                                                                                                                                          
I. 10. 37641. jksz. 37641. apsz. Az ügy elintézését sürgették: MOL K 150. 1881. I. 10. 33096. jksz. 
33096. apsz. A kivándorláshoz útlevelet kért. MOL K 150. 1880. I. 10. 901. jksz. 901. apsz. Az ügy 
további elızményei: MOL K 150. 1879. I. 10. 37451. jksz. 9062. apsz., MOL K 150. 1879. I. 10. 
24909. jksz. 3067. apsz., MOL K 150. 1879. I. 10. 9983. jksz. 3067. apsz., MOL K 150. 1879. I. 10. 
3067. jksz. 3067. apsz., MOL K 150. 1878. I. 10. 38757. jksz. 38757. apsz. 
1495 KORBULY, 1874. 229-230. 
1496 A „lelki eltávolodás” azonban semmiképp sem olvasható ki ebbıl a családjogi helyzetbıl, hiszen 
hazája iránti szeretet a házassággal nem szőnt meg. WANGEL, 1930. 173. 
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XII. Az állampolgársági jog és az örökbefogadás 

 

Az örökbefogadás egyszerő jogi ténye még nem eredményezte a magyar 

állampolgárság megszerzését, csak megkönnyítette a jogszerzı feltételek 

teljesítését.1497 Az örökbefogadás esetén csak a következı feltételeket kellett 

teljesíteni: legalább öt éve tartó, megszakítás nélküli belföldi helybelakás, 

olyan vagyon vagy kereset, amelybıl magát el tudta tartani, és az adózók 

lajstromában való ötévi nyilvántartás.1498 A községi illetıség megszerzése 

vagy kilátásba helyezése nem volt feltétel ebben az esetben, hiszen az 

örökbefogadott automatikusan az örökbefogadó illetékességét szerezte meg. 

Az esküt azonban le kellett tenni.1499 Az örökbefogadás igazolásához az 

igazságügyminiszter által helybenhagyott örökbefogadási szerzıdést is 

csatolni kellett.1500 A kérelmet azon törvényhatóság elsı tisztviselıjénél kellett 

benyújtani, amelynek területén lakott a honosításnál említettekhez hasonlóan. 

Elıfordulhatott, hogy ez a település nem egyezett meg azzal a községgel, ahol 

illetıséget szerzett. Ebben az esetben csak értesítették a községet.1501 Helyes 

Szászy megállapítása, hogy örökbefogadással nem lehetett magyar 

állampolgárságot szerezni. A magyar-külföldi vonatkozású örökbefogadási 

szerzıdések többségét színlelt (in fraudem legis) ügyletnek tartotta, mert nem 

az örökbefogadási jogviszony létesítése volt a cél, hanem esetleg a magyar 

állampolgárság megszerzése.1502 

 Hadházi Galamos Gergely visszahonosítási ügyében kiderült, hogy 

Hadházi Galambos László 1866-ban örökbe fogadta a kérelmezıt, amely 

együtt járt a nevének megváltoztatásával és a nemesség megszerzésével. Az 

                                                 
1497 BALOGH, 1905. 91. Az örökbefogadáshoz: STAUD, 1913. 56-59., SZÁSZY, 1941. 470., RAFFAY, 
1907. 453., SÁRFFY, 1939. 166-179. Az örökbefogadás esetén az örökbefogadó nemességét az 
örökbefogadott csak akkor szerezte meg, ha azt a király jóváhagyta. MENYHÁRTH, 1932. 144. 
1498 MOLNÁR, 1929. 105., VUTKOVICH, 1904. 180., TOMCSÁNYI, 1940. 148. 
1499 KMETY, 1911. 76. 
1500 584/1880. BM rend. 1. pont. FERENCZY, 1930. 163-164. 
1501 Uo. 170. 
1502 Hivatkozott az 1897:L. tc. 8. §-ára. SZÁSZY, 1941. 471. Szladits ismertette az örökbefogadás 
joghatásait. SZLADITS, 1935. 329. 
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ügyben korábban kiállított kivándorlási engedély tanulsága szerint a 

kérelmezı megszerezte az örökbefogadó illetıségét.1503 

 Egy másik állampolgársági ügyben is elfordult, hogy a kérelmezıt 

örökbe fogadták. Bachmayer Jozefa kérelméhez csatolta a születési 

bizonyítványát, a bécsi rendıri igazgatóság igazolását, erkölcsös 

magaviseletérıl, az elbocsátási levelet, az adóigazolást és az örökbefogadási 

szerzıdést. A kérelembıl kiderült, hogy a hölgyet egy budapesti lakos fogadta 

örökbe, aki hivatkozott az 1879:L. tc. 8. §-ára, amely szerint 

kedvezményekben részesült a magyar állampolgárság megszerzésénél.1504  

 Az örökbefogadási szerzıdés szerint Faiszi Ányos Ferencz örökbe 

fogadta Drezler Józsefet, aki ezt követıen kérte a honosítási oklevél kiállítását. 

A kérelmezı levelébıl kitőnt, hogy az örökbefogadás érvényességéhez az 

igazságügyminiszter jóváhagyására is szükség volt. Az örökbefogadási 

szerzıdéshez csatolt záradék szerint 1885. május 6-án kelt, 20737/1885. sz. 

rendelettel erısítette meg a miniszter, amelyet követıen Drezler kérte a 

magyar állampolgárság megadását. Ehhez csatolta az osztrák állami 

kötelékbıl való elbocsátását, a „keresztelı” anyakönyvi kivonatot, a házassági 

bizonyítványt és a községi illetıségérıl szóló felvételi igérvényt. A kıszegi 

polgármesteri hivatal által kiállított bizonyítvány szerint kifogástalan 

magaviselető volt. Az örökbefogadás esetén teljesítenie kellett az 

állampolgárság megszerzését megelızı ötévi belföldi helybelakást. A 

megélhetéshez szükséges vagyonnal rendelkezett, amelynek igazolását sem 

követelték meg, ha az örökbefogadó bizonyította, hogy magát és családját el 

tudja tartani. Jelen esetben a kérelemhez csatolt szolgabírói okirat igazolta ezt 

a tényt, hiszen az örökbefogadó az adózók lajstromában 1848-tól kezdve 

szerepelt. Drezlert felvették a magyar állampolgárok közé az elıterjesztett 

iratok alapján.1505  

                                                 
1503 MOL K 150. 1879. I. 10. 26536. jksz. 22133. apsz. 
1504 A kérelem: 58666 és 59001/1882. sz. MOL K 150. 1882. I. 10. 68548. jksz. 66928. apsz 
1505 Az igazságügyminiszteri jóváhagyást az 1880. évi 584. sz. körrendelet írta elı. MOL K 150. 1885. 
I. 10. 34530. jksz. 30. apsz. 
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 Winterholler Károly esetében is örökbefogadásról volt szó, akinek 

kérelmét elıször a belügyminiszter elutasította, mert nem lakott 

Magyarországon. Ebben az esetben valószínősíteni lehetett, hogy az 

örökbefogadás az állampolgárság megszerzése végett jött létre. A közjegyzıi 

okiratba foglalt, 1886-ban kötött örökbefogadási szerzıdést a miniszter 

megerısítette.1506 Ezt követıen Winterholler igazolta a letelepedést, és az 

1886:XXII. tc. 15. §-ában elıírt feltételeket is teljesítette, amelynek 

következtében a honosítást a belügyminiszter jóváhagyta.1507 

 Egy másik állampolgársági ügyben is elıfordult az örökbefogadás, 

annak ellenére, hogy az érintett személy, gróf Aichelburg Alfonsné (született: 

báró Bees Karolin) báró Bees Károly földbirtokos és felesége, Bergendorfi 

Höpflingen Adalbert törvényes gyermekeként született Ausztriában. 

Honosítási kérelmében elıadta, hogy a férjétıl elvált és Dr. Schubert Lajos 

orvos örökbe fogadta, így az 1879:L. tc. 3., 5. és 6. §§-ában elıírt honosítás 

feltételek teljesítése alól felmentést kapott. Igazolta azonban, hogy az 

örökbefogadó magyar állampolgár volt, megfelelı keresettel rendelkezett, a 

kérelem benyújtását megelızı öt évben adót fizetett. A belügyminiszter 

honosította a kérelmezıt.1508  

Az állampolgársági ügyekbıl kiderült, hogy az örökbefogadás esetén, 

melyek voltak azok a feltételek, amelyeket az örökbefogadottnak nem kellett 

teljesítenie. Az állampolgárságot nem lehetett automatikusan megszerezni az 

örökbefogadással, de ennek igazolása jelentısen megkönnyítette az 

állampolgárság-szerzést. 

A magyar belügyminiszter 1884-ben átiratot intézett az osztrák 

belügyminiszterhez az örökbefogadás státuszjogi megítélésérıl. Az 1879. évi 

állampolgársági törvény szerint az örökbefogadás révén sem megszerezni, sem 

                                                 
1506 A közjegyzıség szerepében és hatáskörében a polgári korban jelentıs változások következtek be. 
HOMOKI-NAGY, 2008./a 74-86. Sarusi említetett néhány közjegyzıi irodát, ahol az örökbefogadási 
szerzıdések is szerepeltek az ellátandó feladatok között. SARUSI, 2008. 97. 
1507 MOL K 150. 1887. I. 10. 20159. jksz. 3186. apsz. 
1508 MOL K 150. 1888. I. 10. 4237. jksz. 1002. apsz. További örökbefogadási ügyek: Tischer Frigyes 
kérelmezıt Vaszil György makói lakos fogadta örökbe. MOL K 150. 1890. I. 10. 18891. jksz. 4046. 
apsz. Hellmann Tivadar honosítási ügye kapcsán kiderült, hogy Frühwirth József örökbe fogadta a 
kérelmezıt. MOL K 150. 1888. I. 10. 2404. jksz. 2404. apsz. 
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elveszíteni nem lehetett a honosságot. A belügyminiszter egy magyar 

állampolgárságú gyermek örökbefogadása ügyében úgy foglalt állást, hogy ez 

nem szerepelt a törvényben felsorolt elvesztési jogcímek között. Ezért 

elutasította azt a lehetıséget, hogy a gyermek az örökbefogadás által az 

örökbefogadó szüleinek osztrák állampolgárságát megszerezze, amely azt 

mutatta, hogy az eljárásban résztvevı hivatalnokok szigorúan ragaszkodtak a 

törvényben rögzített elvesztési módokhoz.1509 Ebben az esetben egy brünni 

házaspár örökbefogadásáról volt szó.  

A törvény azonban taxatíve határozta meg az állampolgárság 

elvesztésének eseteit. Ezért nem lehetett érvényes az illetékes árvaszéknek 

azon nyilatkozta, amelybıl az derült ki, hogy a kiskorú örökbefogadott 

megszerezte volna örökbefogadó szüleinek osztrák állampolgárságát.1510 

Szászy szerint, ha egy külföldi magyar állampolgárt fogadott örökbe, akkor a 

magyar honosságát nem vesztette el.1511 

                                                 
1509 BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 6. A szerzıpáros egy újabb példát közölt, amely szerint az iszlám jogra 
való áttérés nem eredményezte a magyar állampolgárság elvesztését. Kuncz ellenben az 
örökbefogadásnak az állampolgárságot kizáró hatást tulajdonított. KUNCZ, 1946. 132. 47., BERÉNYI − 

TARJÁN, 1905. 4-5., PONGRÁCZ, 1938. 18-19. Az elvesztési okok között ezt az esetet a törvény nem 
nevesítette. BELEZNAI, 1941. 46.   
1510 FERENZCY, 1930. 175-176. 
1511 SZÁSZY, 1941. 470. 
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XIII. A nemzetközi szerzıdések szerepe az állampolgársági jogban 

 

A. Amerikai Egyesült Államok 

 

Az elsı állampolgársági törvényünk egyik legjelentısebb elızménye az 1870. 

szeptember 20-án az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák-Magyar 

Monarchia által kötött államszerzıdés a kivándorló egyének 

állampolgárságának rendezésérıl.1512  

 Európa legtöbb államában felmerült a kérdés, hogy az USA-ban 

honosított személyeknek eleget kell-e tenni védkötelezettségüknek eredeti 

hazájukba való visszatérésük után. Az Unió 1859-tıl e kérdésben új politikát 

alakított ki. Ezt az új irányzatot Cass amerikai külügyi államtitkár nevéhez 

kötik. Az Egyesült Államok azt vallotta, hogy amennyiben egy külföldit 

honosítottak, a szülıhazával megszakad minden kötelék, ha ez a személy (he 

experiences a new political birth) visszatért hazájába, ha azt, már mint 

amerikai állampolgárként tette. Az unió kormánya a honosított polgárainak 

jogait, mint a született állampolgáraiéhoz hasonlóan minden országban 

védelemben részesítette. Az USA nem tett különbséget a született és a 

honosított polgárok között (native-born and naturalized citizens). Azt 

szerették volna elérni, hogy az amerikai honosítással megszőntnek tekintsék az 

illetı korábbi állampolgárságát és az ezzel járó kötelezettségeket. Az USA 

                                                 
1512 WEBSTER, 1981. 341-344., DYNE, 1904. 327-330. Az aláíró fel Magyarország részérıl gróf Beust 
Frigyes Ferdinánd volt, mint titkos tanácsos, kamarás, birodalmi kancellár, az uralkodóház és a 
külügyek minisztere. Az országgyőlési vita alkalmával sem kerülte el a figyelmet e tisztség közjogi 
szempontból történı megvizsgálása. Vidliczkay József szerint a „birodalom” kifejezés használta nem 
felelt meg a magyar közjogi felfogásnak. Magyarországnak volt királya és felelıs minisztériuma, de 
nem rendelkezett birodalmi kancellárral, amelyet „egyenesen sérelmesnek” vélt. KN. 1871. XVII. 27. 
A belügyminiszter szerint a kancellár nem, mint birodalmi hivatalnok vagy titkos tanácsos járt el, 
hanem a Szent István rend vitéze és a monarchia közös külügyminisztere kötötte a szerzıdést. KN. 
1871. XVII. 28. Ugyan ezen a véleményen volt Tisza Kálmán is. KN. 1871. XVII. 28. Az USA 
részérıl pedig John Jay képviselte az ország érdekeit, mint az Amerikai Egyesült Államok rendkívüli 
követe és meghatalmazott minisztere. Ezt az államszerzıdést az 1871:XLIII. törvénycikkben hirdették 
ki. MARSCHALKÓ, 1900. 445. MALLOY , 1910. passim. Az 1871:XLIII. tc. („Az amerikai Egyesült 
Államokkal 1870. évi september 20-án kivándorló egyének állampolgárságának szabályozása végett 
kötött államszerzıdésrıl.”) K IRÁLYFI , 1913./b 1-80.  
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alapelvként fogadta el az expatriatiót, amely azt jelentette, hogy az illetı 

korábbi állampolgárságát feladta.1513 

 Magyarország és Ausztria viszonyában is felmerült a kérdés 

rendezésének az igénye, amelynek érdekében a két fél nemzetközi szerzıdést 

kötött. A tételes magyar állampolgársági jog hiánya miatt örömmel fogadták a 

szerzıdéskötés lehetıségét, „mert abban az idıben, amikor az állampolgári 

jogviszonyok terén […] a legzavarosabb állapotok uralkodtak, és a mikor 

valósággal közóhaj volt, hogy az állampolgárság megszerzésének és 

elvesztésének módjai megállapítassanak, akkor ez a szerzıdés jelentette az 

elsı lépést, a melylyel a jogbizonytalanság hinárjából kigázolhatunk.”1514 

 Az országgyőlés 349. ülésén Tóth Vilmos belügyminiszter 

elıterjesztette elı a törvényjavaslatot az Amerikába kivándoroltak 

állampolgársága tárgyában.1515 Az 1870. évi szerzıdés országgyőlési vitája 

során a központi bizottság kiemelte, hogy a jövıben kötendı nemzetközi 

szerzıdések megszövegezésénél a magyar nyelv követelményeit vegyék 

figyelembe, mert a szövegezés nem felelt meg a közjogi kívánalmaknak. 

Hangsúlyozták, hogy a szerzıdésben szereplı közös osztrák-magyar 

állampolgárság nem létezett.1516 

 A központi bizottság elıadója, Pulszky Ágost kérte, hogy bontsák 

részekre a szerzıdés szövegét.1517 Ezt követıen kezdıdhetett meg a részletes 

tárgyalás. Pulszky azzal indokolta a szerzıdés szükségességét, hogy minden 

                                                 
1513 Királyfi szerint a legélesebb ellentét az USA és porosz tartomány között alakult ki a visszatérık 
katonai kötelezettségének teljesítése miatt. Ezt a helyzetet csak tovább mérgesítette, hogy ıket német-
amerikaiaknak (Deutsch-Amerikaner) nevezték. Elıfordulhatott, hogy a katonai kötelezettség 
teljesítése olyan személyek esetében merült fel, akik szülei még gyermekkorukban vándoroltak ki, és 
szereztek amerikai állampolgárságot. Szülıhazájukba visszatérve mégis követelték a katonai 
szolgálatot. Ha nem teljesítették, az illetıt büntetıeljárás alá helyezték. A szabályok szigorú betartása 
következtében sokszor ártatlan személyek szenvedtek. Más európai országok is kötöttek e tárgyban 
szerzıdést pl. Franciaország, Spanyolország és Anglia. Uo. 1-9. Az amerikai állampolgársági 
történetéhez: SHKLAR , 1991. 1-23., SINOPOLI, 1992. 157-171., BONWICK, 2000. 29-42. 
1514 A svájci szövetségi tanács azzal utasította vissza a szerzıdést, hogy a szövetségi alkotmány 44. 
cikke a honosítást nem ismerte el a svájci állampolgárság megszőnési eseteként. Az USA részérıl a 
liberális állampolgársági szabályok elfogadását és a bevándorlás támogatását a gazdasági szempontok 
is indokolták. KIRÁLYFI , 1913./b 11-12. 
1515 A miniszterelnök sürgette az ügy megtárgyalását, derült ki a belügyminiszter felszólalásából. Az 
Egyesült Államok követte is szorgalmazta az ügyet, mert ha 1871. szeptemberéig nem tárgyalták 
volna meg, akkor újra az amerikai törvényhozás elé kellett volna terjeszteni a szerzıdést. KN. 1871. 
XVI. 340. 
1516 Ez a szerzıdés elsı cikkének 44. szakaszában található. KI. 1869. X. 1034. sz. 102. 
1517 KN. 1871. XVII. 22. 
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európai állam kötött ilyen megállapodást az USA-val. Kiemelte, hogy a 

szerzıdésben a régi „feudális” idıszakból maradt alattvalói kifejezést az 

„ujabb állam-elméleteknek és a szabad költözködés ujkori jogainak alakulattal 

biró állampolgárság eszmélyével” felcserélték.1518 

 A szerzıdés szövegezést kritizálta Vidliczkay József a következı okok 

miatt. Szerinte nem felelt meg a közjogi követelményeknek a megállapodás. A 

Monarchiában a paritás elve érvényesült. Helyesen állapította meg, hogy a 

Monarchia két állama közjogi értelemben nem alkotott egységes államot. 

Ezért helytelenítette a szerzıdésben megtalálható osztrák-magyar 

állampolgárság kifejezés használatát.1519 Nem tartotta elfogadhatónak, hogy a 

szerzıdés az osztrák-magyar monarchia polgárairól beszélt. Véleménye szerint 

helyesebb lett volna az „osztrák-magyar monarchia két államának polgárai” 

kifejezést használni. Ez jobban kifejezte volna a két ország között fennálló 

közjogi viszonyt. Javasolta, hogy az elsı cikkben található „osztrák-magyar 

monarchia polgárai lettek” mondatrész helyett a következı szerepeljen: „az 

osztrák-magyar monarchia egyik vagy másik államának polgáraivá lettek”.1520 

A belügyminiszter szerint az osztrák-magyar monarchia polgárai kifejezés 

még nem kötelezte a kormányt, hogy annak megfelelıen járjon el, amely a 

gyakorlatban megjelent, hiszen a „lajtán túli tartományok állampolgárai, ha 

magyar állampolgárokká akarnak lenni: ugyanazon szabályokat tartoznak 

megtartani, mint bármely más idegen állam polgárai”.1521 

 Tisza Kálmán a közös állampolgársággal kapcsolatban kijelentette, 

hogy a megfogalmazandó törvényjavaslatban kerülik ezt a kifejezést. Azokat a 

kifejezéseket kellett volna használni, amelyek megfeleltek a magyar 

közjognak. Különösen károsnak vélte a nemzetközi kapcsolatok 

szempontjából, mert ebbıl az egységes monarchia gondolatát lehetett 

kiolvasni. Nem szavazott ellene, de megjegyezte, hogy „kötelességemnek 

                                                 
1518 Ez nem csak a szerzıdés szempontjából bírt jelentıséggel, hanem az állampolgárság fogalmának 
értelmezése miatt is. KN. 1871. XVII. 26. 
1519 Ez megegyezett a bizottság korábban ismertetett véleményével. KN. 1871. XVII. 27. Vö. KI. 
1869. X. 1034. sz. 102. Az „osztrák-magyar állampolgár” kifejezés a szerzıdés szövegében az I., a II. 
és a IV. cikkében is megtalálható. 
1520 Vidliczkay József hozzászólása. KN. 1871. XVII. 27. 
1521 Tóth Vilmos hozzászólása. KN. 1871. XVII. 28. 
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fogom ismerni, hogy az oly szerzıdést, mely a világ elıtt Magyarország 

alárendelt helyzetét hirdeti kifejezéseiben: soha többé el nem fogadom.”1522  

Helffy Ignácz szerint a közös ügyek miatt egységes monarchiáról 

lehetett beszélni. A törvény elfogadását azért tartotta fontosnak, mert a 

kivándorlás révén sokan kijátszották a törvényeket. Véleménye szerint nem 

lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy az állampolgárok bőncselekmény 

elkövetése vagy politikai indokok miatt vándoroltak ki. Szerinte a szerzıdés 

második részbe a politikai bőncselekményeket is bele lehetett érteni. „Az 

egyik rész honosított polgára, a másik rész területére lett visszatértével, a 

kivándorlás elıtt elkövetett s elıbbi hazája törvényei szerint büntetés alá esı 

cselekményért a vizsgálat és büntetésnek alá vetve marad.”1523 Véleménye 

szerint elégséges büntetés volt, ha valakinek el kellett hagynia az országot. 

Nem lehetett megfosztani attól a lehetıségtıl, hogy egyszer visszatérjen. A 

bizottsági elıadó szerint csak annyiban kellett kitérni a kiadatásra, 

amennyiben az érintette az állampolgárságot. Pulszky szerint egyetlen állam 

sem engedhette meg, hogy ne büntesse meg azt a személyt, aki egy másik 

országban állampolgárságot nyert és visszatért elızı hazájába, ahol 

bőncselekményt követett el. Ez a szuverenitás „abdicatiója” lett volna.1524  

Csiky Sándor is hozzászólt a tervezett rendelkezéshez. Véleménye 

szerint nem lehet elfogadni, hogy valakit ne büntessenek meg egy jogellenes 

cselekmény elkövetéséért, még akkor sem, ha utóbb idegen országban 

állampolgárságot szerzett, és azt követıen visszatért vagy keresztül utazott 

eredeti hazáján. Szerinte a szerzıdés értelmében ez csak akkor valósulhat meg, 

ha visszaérkezı polgár letelepedett. Ebben az esetben nem lehetett eltekinteni 

a felelısségre vonástól.1525 Pulszky szerint nem lehetett egyetlen államnak sem 

az a célja, hogy valakit mentesítsen a büntetés alól, kivéve abban az esetben, 

                                                 
1522 Beszédében utalt az 1868. évi állampolgársági törvényjavaslatra, amelyet a kormány visszavont. 
KN. 1871. XVII. 28 
1523 Helffy szerint az 1856-ban kötött szerzıdésben a kiadatásról és nem a visszatérésrıl volt szó, 
amely csak annyit jelentett, hogy ilyen esetben az állam köteles volt kiszolgáltatni az érintettet. KN. 
1871. XVII. 29. Pulszky is hivatkozott a szerzıdésre. KN. 1871. XVII. 29. 
1524 KN. 1871. XVII. 29. 
1525 Csiky Sándor hozzászólása. KN. 1871. XVII. 30. 
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ha politikai cselekményrıl volt szó. Ezt világosan rögzítették a szerzıdés 

szövegében.1526 

 Lényeges kérdést vetett fel Horn Ede. A szerzıdés értelmében az 

Amerikában honosított személy, ha visszatért Magyarországra, akkor magyar 

állampolgár lett. Ez felvetette annak a kérdését, hogy meg tarthatta-e ebben az 

esetben az idegen állampolgárságát? Megmaradt-e az amerikai 

állampolgársága a magyar honosság megszerzését megelızı idıre? Ezt azzal a 

példával szemléltette, hogy az érintett személy Amerikában házasságot kötött, 

amelyet a magyar hatóságok nem ismertek el. A probléma akkor merülhetett 

fel, ha az illetı utóbb magyar állampolgár lett és az amerikai állampolgárságát 

megtartotta, mert akkor érvényesnek minısült volna a házassága. Ellenkezı 

esetben ezt nem lehetett volna elmondani az USA-ban kötött házasságról. Erre 

a kérdésre a belügyminiszter válaszolt és kijelentette, hogy egyszerre két állam 

polgára senki sem lehet senki.1527 Pulszky ezt azzal egészítette ki, hogy az 

állampolgárságot újra csak akkor szerezheti meg, ha amerikai honosságáról 

lemondott.1528 

A szerzıdés rendezni kívánta a Monarchia területét elhagyó polgárok és 

az Amerikából érkezı személyek állampolgárságát. Természetesen az elsı 

magyar állampolgársági törvény megalkotása elıtt is voltak a honosság 

megszerzésének és elvesztésének feltételei. Az államszerzıdéssel a kettıs 

állampolgárságból származó esetleges negatív következményeket szerették 

volna kizárni. A szerzıdést aláíró államok honosságának megszerzéséhez a 

kikötött feltételeket teljesíteni kellett, amelyek szerint legalább öt éven 

keresztül folyamatosan a másik ország területén kellett tartózkodni.1529 Ezen 

idı alatt a kérelmezı az adott állam honosított polgára lehetett. A reciprocitás 

                                                 
1526 A szavazás alkalmával a képviselık többsége nem támogatta Csiky indítványát. KN. 1871. XVII. 
30. 
1527 Ez azt jelentette, hogy az új állampolgársága a megszerzésének pillanatában lép életbe. Horn Ede 
és Tóth Vilmos hozzászólása. KN. 1871. XVII. 31. 
1528 Az állampolgárságot attól a pillanattól szerezhette meg az érintett, amikor lemondott. KN. 1871. 
XVII. 31. A fırendi tábla változatlan formában fogadta el a a képviselıháztól átküldött 
törvényjavaslat szövegét. KN. 1871. XVII. 70. Burdick ismertette az 14. alkotmánykiegészítés 
kapcsán a Dred Scott v. Standford ügyet. BURDICK, 1922. 327.,BERNSTEIN, 1993. 111-112., MALTZ, 
1994. 55-57., KÉPES, 2003./b 455. 
1529 NAGY, 1907. 112., PONGRÁCZ, 1938. 33-34. 
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elve természetesen itt is érvényesült, de sajátos helyzet adódott abból, ha egy 

amerikai állampolgárságú személy tartózkodott az Osztrák-Magyar Monarchia 

valamelyik országának területén. A monarchiának nem volt közös 

állampolgársága, amelynek következtében, vagy osztrák, vagy magyar 

állampolgárságot kapott az illetı.1530 A honosítási szándék puszta 

kijelentésének nem tulajdonítottak különösebb jelentıséget az állampolgárság 

megszerzésénél, amelynek következtében nem is teremtett automatikus 

naturalizációs lehetıséget.1531 

Rosenfeld Izrael Mayer állampolgárságának megállapítása ügyében a 

belügyminiszter azt vizsgálta, hogy az érintett személy mikortól tartózkodott 

az Amerikai Egyesült Államokban. A törvényben rögzített öt éves tartózkodási 

idıt kellett bizonyítani.1532 Egy másik állampolgársági ügyben a kiállított 

útlevél hitelességét kellett igazolni, melynek érdekében jegyzıkönyvet vettek 

fel. Klein Fábián (Frigyes?) személyazonosságát is tisztázni kellett. Az 

esetben Némethy Menyhért, az izraelita hitközség anyakönyvvezetıje állította, 

hogy ismerte az érintett személyt, aki az apjával költözött ki. Kiállította az 

utazáshoz szükséges születési bizonyítványt. A Fábián nevet, mint 

keresztnevet szerezte meg, a Ferenc az iskolai neve volt, amely megfelelt a 

héber Fábiánnak. Valószínősítette, hogy a Fred nevet Amerikában vette fel. A 

városi fıjegyzı, Debreczenyi József is nyilatkozott az ügyben, aki állította, 

hogy nem adott ki okiratot az érintett személynek. Ugyan ezt állította 

Jesztrebszky János városi tanácsos is. A honosítási oklevelet Pennsylvaniában 

szerezte meg.1533  

Egy másik állampolgárság megszerzésnek oka gyakran az volt, hogy az 

illetı személy mentesüljön a büntetıjogi felelısség és az állami 

kötelezettségek teljesítése alól. Elıfordulhatott olyan sajátos helyet, amikor a 

                                                 
1530 Az 1879:L. tc. értelmében sem létezett közös állampolgárság. 
1531 DYNE, 1904. 285., 327., WEBSTER, 1981. 341-342. 
1532 MOL K 150. 1880. I. 10. 25104. jksz. 25104. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 1879. I. 
10. 28722. jksz. 5760. apsz. A honosítási okmányon Rosenfeld Charles név szerepelt, amely azonos 
volt a kérelmezıvel. 
1533 MOL K 150. 1880. M. IX. 25238. jksz. 1335. apsz. Pio Tivadar ügyében kiderült, hogy a 
szolgabíró azért akadályozta az ügy elintézését, mert nem ismerte az 1871. évi szerzıdést. Az érintett 
személy öröklés címén szerzett ingatlant, amelyet a telekkönyvi hivatalban nevére jegyeztek. Az 
amerikai állampolgárságát kellett igazolnia. MOL K 150. 1890.I. 10. 7859. jksz. Alapszám hiányzik. 
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honosított személy visszatért elızı hazájába, ahol kivándorlása elıtt 

bőncselekményt követett el, amelyért büntetés terhelte. Hazatértét követıen a 

korábbi állampolgársága szerinti ország törvényeinek hatálya alatt állt, kivéve, 

ha az adott bőncselekmény elévült vagy büntethetıségi akadály merült fel. 

Külön problémát jelentett, ha valaki a védkötelezettség alóli mentesülés 

reményében hagyta el az Osztrák-Magyar Monarchia területét.1534 Három 

esetet sorolt fel az államszerzıdés, amikor vizsgálatot kellett indítani a 

felelısségre vonás érdekében. Ezek közül az elsı szituáció az volt, ha az 

osztrák vagy a magyar állampolgár, mint szolgálattételre beosztott, sorköteles 

katonaként hagyta el az ország területét. A második esetben a szolgálati ideje 

vagy a meghatározott idejő szabadsága alatt vándorolt ki. Végezetül pedig 

akkor, ha mint határozatlan idıre szabadságra bocsátott tartalékos, vagy 

honvéd hagyta el az országot, de csak akkor, ha már korábban megkapta a 

behívólevelét, a nyilvános felhívást szétküldték, vagy a háború kitört. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia volt polgárát semmilyen más esetben nem 

kényszeríthették utólag hadiszolgálatra, és nem indíthattak ellene eljárást a 

védkötelezettség elmulasztása miatt.1535  

A legtöbb esetben a védkötelezettség teljesítésének a problémája merült 

fel. Zsupnyik Józsué, Teplanszky Gyula és Szobel Salamon ügyében a konzul 

levelében a következıt írta. Zsupnyik megszerezte az amerikai 

állampolgárságot, de miután visszatért Magyarországra az iratait elvették, és 

számon kérték rajta a védkötelezettség teljesítésének az elmulasztását. 

Kiderült, hogy még 17 éves korában hagyta el az országot, amelyet követıen 

megszerezte az amerikai állampolgárságot 1888-ban.1536 A honosítási 

okmányainak a visszaadását kérte és igényelte a diplomáciai védelmet. 

Teplanszky Gyula szerepelt a távollévık lajstromában.1537 Kivándorlása elıtt 

nem sorozták be, ennek ellenére hadiszökevénynek nyilvánították és 

                                                 
1534 BALOGH, 1905. 92., PEREGRINY − JACOBI − HANZÉLY , 1938. 19. 
1535 WEBSTER, 1980. 155., DYNE, 1904. 285., 327-328. 
1536 MOL K 150. 1889. I. 10. 12431. jksz. 234. apsz. Az alapszámot nem lehetett pontosan 
megállapítani. Zsupnyik neve is bizonytalan volt. MOL K 150. 1889. I. 10. 32087. jksz. Alapszám 
hiányzott. 
1537 MOL K 150. 1885. I. 10. 63200. jksz. 63200. apsz. 
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honvédelmi miniszter két évvel meghosszabbította a katonai kötelezettség 

teljesítésének az idejét. Szobel Salamon esetében szintén a védkötelezettség 

teljesítésének elmulasztás okozta a problémát, amelyet a miniszter egy évvel 

terjesztett ki.1538 Ezt követıen megfosztották okmányaitól.1539 Egy negyedik 

problémás esetben is intézkedni kellett. Szenyák Mihály kivándorlását 

követıen Pittsburgban honosították 1887-ben. Szüleit szerette volna 

meglátogatni, amikor elvették az okmányait. A konzul –  hivatkozva az 1871. 

évi szerzıdésre – kérte a belügyminiszter, hogy utasítsa a szolgabírót az iratok 

visszaadására. A kérdés az volt, hogy igazolni lehetett-e, hogy az érintett 

személyek amerikai állampolgárok. Az amerikai honosítási okiratok kiállítása 

bizonyította, hogy a kivándorlás után eltelt a szerzıdésben elıírt öt év.1540  

Egy másik eset kapcsán is ugyan ez a probléma merült fel. Reich Dávid 

és Keller Viktor ügyében a belügyminiszter hivatkozott a szerzıdés elsı és 

második cikkére. Az esetben felmerült a gyanú, hogy az amerikai honosítási 

oklevelek hamisak, amelyeket a fentebbi személyek azért szereztek be, hogy a 

hadkötelezettség alól mentesüljenek. A két honpolgár 1877-ben vándorolt ki 

az Amerikai Egyesült Államokba. A washingtoni külügyi hivataltól érkezett 

levélbıl kiderült, hogy csatolták az 1888. évre vonatkozó honosítási jegyzéket. 

Az eljárás ideje alatt hivatalban lévı konzul nem ismerte ıket, de elıdje a 

kiállított iratokat megvizsgálta. A magyar hatóságok visszatartották az 

okiratokat, amellyel megakadályozták a hazatérésüket, amelyek 

kiszolgáltatására azért is szükség lett volna, hogy bebizonyítsák az 

                                                 
1538 MOL K 150. 1884. I. 10. 2311. jksz. Alapszám hiányzik. MOL K 150. 1889.  I. 10. 20031. jksz. 
2311. apsz., MOL K 150. 1889.  I. 10. 21997. jksz. 2311. apsz., MOL K 150. 1888.  I. 10. 84272. jksz. 
81587. apsz. 
1539 MOL K 150. 1888. I. 10. 81587. jksz. 81587. apsz.  
1540 Szobel Salamon ügye: MOL K 150. 1888. I. 10. 83059. jksz. 83059. apsz., MOL K 150. 1889. I. 
10. 6099. jksz. 2311. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 8154. jksz. 2311. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 
22946. jksz. 2311. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 25794. jksz. 2311. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 
32087. jksz. Alapszám hiányzik. Az ügy kapcsán felmerült még Szenyák (Kezenyák) Mihály neve is. 
A katonai kötelezettség teljesítésére szólították fel. MOL K 150. 1888. I. 10. 72551. jksz. 72551. apsz. 
Teplánszky Gyula esetében a belügyminiszteri anyagokban megtalálható az a határozat is, melyben a 
katonai kötelezettség elmulasztása miatt elmarasztalták. MOL K 150. 1888. I. 10. 39701. jksz. 33028. 
apsz. Ugyan ez volt a probléma Kohn Zsigmond ügyében is. MOL K 150. 1880. I. 10. 11553. jksz. 
11553. apsz. A hadkötelezettség teljesítést kellett tisztázni Cesshofer Vilmos ügyében is. MOL K 150. 
1880. I. 10. 15793. jksz. 1111. apsz. 



 403 

eredetiségüket.1541 A konzul tanúsította az iratok valódiságát, amelynek 

következtében már nem tartották lényegesnek, hogy az öt éves tartózkodást 

igazolják, mert honosítási okiratot az amerikai hatóságok csak abban az 

esetben állították ki, ha a kérelmezı a feltételeket maradéktalanul teljesítette. 

A konzul levélben értesítette báró Orczy Béla belügyminisztert. A levélben 

kijelentette, hogy a „nevezett Reich és Keller elismertetnek mint Egyesült 

Állami polgárok ezen konzulátus által.”1542 A belügyminiszter Goldberger 

Rudolf ügyében szintén vizsgálta, hogy az illetı hadkötelezettségét miért nem 

teljesítette. Megpróbálták kideríteni, hogy eredeti volt-e az amerikai honosítási 

okirat.1543 Hivatkoztak a szerzıdés elsı és második pontjára, melynek 

következtében kérdésként merült, fel, hogy a kérelmezı tartózkodott-e öt évet 

az Amerikai Egyesült Államok területén.1544 A honvédelmi miniszter 

hadiszökevénynek nyilvánította az illetıt, de az amerikai állampolgárságát 

bebizonyították.1545 

A szerzıdés értelmében továbbra is érvényben maradt az 1856. július 3-

án megkötött kiadatási egyezmény a szökött bőnözıkrıl és az 1848. május 8-

án aláírt pótegyezmény a hadi és a kereskedelmi hajók dezertáltjairól.1546 

Szabályozták azt is, mi történik azokkal a volt állampolgárokkal, akik 

visszatértek hazájukba és honosságért folyamodnak. Abban az esetben, ha az 

érintett lemondott a honosítás által szerzett állampolgárságáról már nem 

kívánták meg a meghatározott idejő helybelakást. A visszatérése alkalmával 

                                                 
1541 MOL K 150. 1890. I. 10. 1751. jksz. Alapszám nem található. MOL K 150. 1889. I. 10. 36322. 
jksz. 22784. apsz., MOL K 150. 1889. I. 10. 41445. jksz. 22784. apsz., MOL K 150. 1888. I. 10. 
25627. jksz. 4688. apsz., MOL K 150. 1888. I. 10. 17789. jksz. 6688. apsz. 
1542 A honvédelmi miniszter a hadkötelezettség teljesítését ebben az ügyben is meghosszabbította. 
MOL K 150. 1888. I. 10. 4688. jksz. 4688. apsz. Az okmányok visszaküldését kérték. Az üggyel 
kapcsolatban: MOL K 150. 1887. I. 10. 18500. jksz. 18500. apsz., MOL K 150. 1887. I. 10. 15490. 
jksz. 81587. Alapszám hiányzott. MOL K 150. 1886. I. 10. 53174. jksz. 37134. apsz., MOL K 150. 
1886.  I. 10. 3713. jksz. Alapszám hiányzik. A belügyminiszter ugyan erre a megállapításra jutott 
Heimann Mór ügyében is. MOL K 150. 1889. I. 10. 2388. jksz. 2388. apsz. Az üggyel kapcsolatban: 
MOL K 150. 1888. I. 10. 77404. jksz. 77404. apsz. 
1543 MOL K 150. 1887. I. 10. 33188. jksz. 28779. apsz., MOL K 150. 1887. I. 10. 28779. jksz. 28779. 
apsz. 
1544 MOL K 150. 1886. I. 10. 25221. jksz. 7087. apsz., MOL K 150. 1886. I. 10. 7087. jksz. 7087. 
apsz., MOL K 150. 1885. I. 10. 65264. jksz. 65264. apsz. 
1545 MOL K 150. 1887. I. 10. 33188. jksz. 28779. apsz. 
1546 MARSCHALKÓ, 1900. 445., DYNE, 1904. 328-329. 
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nem lehette arra kényszeríteni, hogy újra az állam kötelékébe lépjen.1547 A 

kettıs állampolgárság elkerülése végett hasonló egyezményt kötöttünk 

Szerbiával is.1548  

Az államszerzıdést nem helyezték hatályon kívül az 1879:L. tc. 

életbelépése után sem.1549 A honosításhoz teljesíteni kellett a törvényben 

meghatározott feltételeket, amelyek közül az egyik legfontosabb volt, hogy öt 

éven keresztül megszakítás nélkül a magyar állam területén kellett élni, 

amelyet az 1870. évi szerzıdés is megtalálható.1550 Az osztrák állampolgárokat 

hazánkban és magyar honosokat Ausztriában csak akkor lehetett honosítani, 

ha az 1870-es megállapodás értelmében elıbb az osztrák illetve a magyar 

állam kötelékébıl elbocsátották.1551 

Az államszerzıdés jelentıségét mutatja, hogy még a harmadik 

állampolgársági törvényünk (1957:V. tc.) egyes rendelkezései is számoltak a 

tartalmával. Ugyanis az a magyar állampolgár, aki honosságát távollét vagy 

külföldi állampolgárság honosítás útján való megszerzése következtében 

veszítette el, a visszahonosításra vonatkozó szabályok szerint, de némi 

könnyítéssel szerezhette újra meg a magyar állampolgárságot. E 

kedvezményes visszahonosítás esetén megkövetelték, hogy legalább 

Magyarországon lakjon, vagy az országban kívánjon letelepedni. Nem kellett 

bizonyítani, hogy valamelyik felmenıje magyar volt, nem kellett egyéb 

                                                 
1547 DYNE, 1904. 329., WEBSTER, 1981. 343., Uı. 1980. 175. 
1548 POLNER, 1989. 487. 
1549 A törvényjavaslat szövege megtalálható: KI. 1869. X. 1008. sz. 25-29. A képviselıház által 
elfogadott szerkezetben: KI. 1869. X. 1041. sz. 116-119. A törvénycikk szövege: KI. 1869. X. 1077. 
sz. 363-366. A honosítási okirattal történı állampolgárság-szerzés már 1879 elıtt is ismeretes volt a 
magyar közjogban. A magyar királyi belügyminiszter 1867-tıl kezdve állított ki ilyen okiratokat, 
amelyek az 1879. évi állampolgársági törvény hatályba lépése után is érvényben maradtak. FERENCZY, 
1930. 35., CSIZMADIA , 1969. 1081-1085., BERÉNYI − TARJÁN, 1905. 170., EGYED, 1933. 187-218., 
TAR, 1941. 1-34, FERNINÁNDY, 1902. 238-239. 
1550 DYNE, 1904. 327., WEBSTER, 1981. 341-342. A honosítás további feltételeihez: KORBULY, 1884. 
139. Az 584/1880. BM rend. FERENCZY, 1930. 163. A honosításhoz az osztrák állampolgársági jog 
szerint a következı feltételeknek kellett teljesülniük: rendelkezési képesség, büntetlen elıélet, 
megfelelı kereset és községi illetıség vagy felvételi igérvény. A honosítás tartományi hatóságok 
ügykörébe tartozott és a belügyminiszter csak vitás esetekben avatkozott be. A honosításról okiratot 
állítottak ki és esküt kellett tennie az illetı személynek. A kiskorúak nem kellett vagy nagykorúságuk 
idejére halaszthatták az eskü letételét. EÖTTEVÉNYI, 1913. 47., MILNER, 1880. 47-48. Az amerikai 
honosítási rendszer gyakorlati mőködésével kapcsolatban: GÖNCZI, 2000. 46–51. 
1551 NAGY, 1907. 110. Hasonló egyezmény volt érvényben Magyarország és Szerbia között is 
(1882:XXX. tc.). 
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rendkívüli körülményre hivatkozni. Az utóbbi fenntartásokat mindenki 

másnak teljesíteni kellett.1552 

Az állampolgársági szabályok alól csak azokkal az államokkal szemben 

volt helye kivételnek, amelyekkel az ország megállapodást kötött, amelynek 

következtében az 1870. évi államszerzıdés meghatározó jelentısséggel bírt az 

amerikai és a magyar állampolgársági jog, és a két ország közötti 

külkapcsolati viszony alakulása szempontjából. 

 

B. Svájc 

 

Az állampolgársági jogot is érintette az a szerzıdés, amelyet 1875. december 

7-én a letelepedés tárgyában kötött Svájc és az Osztrák Magyar Monarchia. A 

Berben aláírt államszerzıdést az országgyőlésünk elfogadta és becikkelyezte 

(1876:XVII. tc.).1553 

 A törvényjavaslathoz benyújtott belügyminiszteri jelentésbıl kitőnt, 

hogy a Svájcban letelepedett osztrák vagy magyar állampolgárok helyzetét és 

a svájci honosoknak a Monarchiában való letelepedését kívánták szabályozni. 

A szerzıdés érintette a letelepedı polgárok viszonyait, a hadi szolgálat és adók 

alóli mentességet, az egyenlı elbánás figyelembevétele mellett történı 

adóztatást, a szerencsétlenül járt vagy megbetegedett vagyontalan polgárok 

ellátását és a születési, a halálozási és a házassági anyakönyvek kölcsönös, 

díjmentes kiszolgáltatását. A szerzıdés megkötésénél az államok között 

kialakult gyakorlatot vették alapul. Az ingyenes ellátás biztosítása korábban 

csak néhány kanton kötelezettsége volt. Tisza Kálmán a következıkkel 

indokolta s szerzıdés megkötését. „Minthogy ezen szerzıdés elfogadása által 

oly intézkedések emeltetnek törvényerıre, melyek humanitási és közrendészeti 

szempontokon kívül államgazdászati érdekek által is indokolva vannak, a 

mennyiben azok életbe léptetése lényeges haladást eredményezend, a két 

                                                 
1552 BESNYİ − HORVÁTH, 1966. passim. 
1553 A törvényjavaslat szövege megtalálható: KI. 1875. IV. 153. sz. 233-237. A képviselıház által 
elfogadott szerkezetben: KI. 1875. IV. 201. sz. 1-8. A végleges szöveg: KI. 1875. IV. 202. sz. 8., 291. 
sz. 27- 32.  
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állam polgárai közt fennálló kölcsönös érintkezés elımozdításának célja 

felé”.1554 

 Az országgyőlés elnöke a törvényjavaslatot az osztályokhoz utasította 

tárgyalás végett.1555 A központi bizottság 1876. február 7-én nyújtotta be 

jelentését, amelyben alapjaiban elfogadta a szerzıdés szövegét. Baross Gábor 

viszont megemlítette, hogy a szöveg megfogalmazásakor a magyar nyelvtan 

követelményeit jobban figyelembe kellett volna venni.1556 Az elıadó a 

szerzıdés megtárgyalását javasolta.1557 Szükségesnek tartotta más országokkal 

is hasonló tárgyú szerzıdések megkötését.1558 

 Az állampolgárokkal, – vagy ahogy a szerzıdés említette – a 

belföldiekkel azonos megítélés alá estek a másik szerzıdı fél polgárai.1559 A 

hazai polgárokkal azonos jogok és kötelezettségek terhelték az idegeneket az 

ingatlannal való rendelkezés kapcsán. Ezen terhek, különösen a díjak és az 

illetékek megfizetésére vonatkoztak. 

 Abban az esetben, ha az egyik szerzıdı fél egy harmadik országnak e 

fentebbi területeken újabb kedvezményeket biztosított, akkor azok hatálya 

kiterjedt a másik fél honpolgáraira is. Ez azt jelentette, hogy e tekintetben nem 

kellet újabb szerzıdést kötni a két államnak. 

 Az állampolgárok diplomáciai védelmével kapcsolatban nem hagyta 

figyelmen kívül a szerzıdés a kiutasítás lehetıségét. A származási országnak 

kötelessége volt visszafogadnia polgárát abban az esetben, ha bírói ítélet, 

általános rendıri vagy „szegénység-rendıri” intézkedés következtében kellett 

elhagynia az országot. 

 A szerzıdés értelmében az állampolgárok csak a honossága szerinti 

állam katonai törvényei alatt álltak. Nem kellett nekik a nemzetırségben, a 

                                                 
1554 Melléklet a 153. sz. irományhoz. KI. 1875. IV. 153. sz. 238. Ugyanezen tárgyakat sorolta fel 
Baross Gábor. KN. 1876. V. 134. 
1555 KN. 1876. V. 29. 
1556 Ezt Baross Gábor szerint azért nem lehetett megvalósítani, mert a szerzıdés szövegén történı 
bármilyen változtatást a másik féllel is közölni kell. KN. 1876. V. 134. 
1557 Baross Gábor indítványa. KN. 1876. V. 294. 
1558 A szerzıdés megtárgyalása közben érdemi hozzászólás nem történt. KN. 1876. V. 134. 
1559 1876:XVII. tc. 1. cikk. Nem vonatkoztak ezen a szabályok a gyógyszerészetre és a „vándor-ipar”-
ra. 
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honvédségben, a népfölkelésben és a helyi polgárırségben részt venni.1560 A 

másik állam polgárára nem lehetett nagyobb adót kivetni, mint a hazai 

állampolgárok ingatlanait terhelı illetékek.1561 

 A szerzıdés nem feledkezett meg – a magyar jog szerint a községi 

illetıség alapján járó – beteg és szegény gondozásról. A felek kölcsönös 

kötelezettséget vállaltak arra, ha a másik állam polgára a területükön 

megbetegszik, vagy magát nem tudja ellátni, akkor az állam fog gondoskodni 

a rászorulókról.1562  

 A születési, a házassági és a halotti anyakönyveket mindkét államnak át 

kellet adnia a területükön lévı diplomáciai képviseletnek, amelyhez a 

hivatalos fordítást is mellékelni kellett. A születési okmányok kiállítása vagy 

elfogadása az illetı állampolgárságát nem érintette.1563 

 Az egyezmény idıbeli hatályát tíz évben határozták meg, amelyet az 

okmányok kicserélésétıl számított négy hét elteltétıl kellett számítani. A 

felmondásra hat hónapos határidıt szabtak.1564 

 

C. Szerbia 

 

A Monarchia Szerbiával nem kötött külön állampolgársági megállapodást, 

hanem az 1881. évi kereskedelmi szerzıdés keretében szabályozták a 

honpolgárság egyes kérdéseit.1565 Az 1882:XXX. tc.-be iktatott szerzıdés a 

felek alattvalóiról beszélt, akik élvezték mindazon jogokat és 

                                                 
1560 Mentesek voltak minden olyan adótól, amelyek hadiszolgálattal voltak kapcsolatosak. Ez alól a 
beszállásolás képezett kivételt, mert az a „birtokot” terhelte. 1876:XVII. tc. 5. cikk. Arnerzin Jánosnak 
le kellett fizetni a hadmentességi díjat. Svájcba akart kivándorolni. MOL K 150. 1882. I. 10. 38885. 
jksz. 34011. apsz., MOL K 150. 1882. I. 10. 209. jksz. 209. apsz., MOL K 150. 1883. I. 10. 5967. 
jksz. 209. apsz. 
1561 Az adók és illetékek alól kivételt képeztek a vámok, a kikötıi és a tengeri illetékek. 1876:XVII. tc. 
6. cikk. 
1562 A vagyontalan személyek mellett ide tartoztak még azok, akik megbetegedtek vagy egyéb módon 
szerencsétlenül jártak. A szerzıdés külön nevesítette az elmebetegeket e kötelezettség körében. Ebben 
az esetben az államnak kellett viselnie a temetéssel együtt járó költségeket is. A felek kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy segítséget nyújtanak egymásnak a méltányosság elvének figyelembevétele mellett. 
1876:XVII. tc. 7. cikk. 
1563 A törvény „Ausztria-Magyarország”-ot említett, ahol a bécsi, Svájcban a császári és királyi 
osztrák-magyar követségnek kellett átadni az okmányokat. Az illetékes hatóságok által hitelesíteni 
kellett a fordítás, ha szükség volt rá. 1876:XVII. tc. 8. cikk. 
1564 1876:XVII. tc. 9. cikk. 
1565 Szerbia korabeli alkotmánytörténetéhez: HEKA, 2005. 91-97 
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kötelezettségeket, továbbá kedvezményeket és mentességeket, amelyeket a 

kereskedelem és a hajózás terén a szerzıdı felek biztosítottak saját 

állampolgáraik számára. 

 A törvényjavaslathoz főzött bizottsági jelentés kiemelte a szerzıdés 

politikai és közgazdasági okait. A szerzıdés az egyenlıség elvére alapozva 

határozta meg a legfontosabb rendelkezéseket. A célja az volt, hogy a 

„szerzıdı államok között a kereskedelmi s általában a nemzetközi forgalom 

szabályos menetet nyerjen és kölcsönös békés fejlıdés a szomszédi jó 

viszonynak megszilárdítására hasson, valamint azon reményben, hogy a 

kormány a netán felmerülı ellentéteket nemcsak a méltányosság utján, de ott, 

a hol kell, határozott erélylyel tudni kieszközölni”.1566 Az országgyőlés 1881. 

december 3-án kezdte meg a javaslat részletes tárgyalását. Baross Gábor 

elıadó kiemelte a szerzıdésben rögzített szabad letelepedés kölcsönös 

biztosítását.1567 

 Steinacker Ödön felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szerzıdés 

szövegében a francia sujet szónak megfelelı alattvalói kifejezés található, 

amelyet nem tartott helyesnek, mert szerinte minden országnak volt polgára. 

„A francia sujet nem csak alattvalót jelent, mert ennél tágabb értelme van, a 

miért is ez helyesen fordítható polgárnak.”1568 A nemzet alattvalója kifejezést 

sem tartotta elfogadhatónak. A magyar nyelvtan elleni súlyos véteknek, 

„barbarismus”-nak tartotta. Ezért javasolta, hogy az elsı cikk helyett a 

képviselık a következı rendelkezést fogadják el: „Az államok mindegyikének 

polgárai a másik állam területén élvezni fogják mindazon jogokat, 

kedvezményeket és mentességeket, melyeket ezen területeken a kereskedés és 

hajózás tekintetében az illetı állam saját, valamint a legnagyobb 

                                                 
1566 A szerzıdés elızménye az 1718-ban kötött passariviczi kereskedelmi megállapodás, az 1739. 
belgrádi, az az 1783. évi orosz-török kereskedelmi szerzıdés és az 1791. évi szitovói béke volt. Az 
1838-ban Angliával és Franciaországgal kötött szerzıdések is érintették a kiviteli vámokat. 
Törökország 1844-ben nagyvezéri irattal biztosította Szerbiát a kereskedelemi jogaiban. A 
kereskedelmi megállapodásokat megerısítették 1862-ben. Szerbia 1864-ben autonóm vámtarifát 
bocsátott ki. KI. 1881. V. 57. sz. 47-52. A törvényjavaslat szövege megtalálható: KI. 1881. I. 28. sz. 
237-247. A képviselıház által elfogadott szöveg: KI. 1881. V. 74. sz. 131-141. A törvénycikk: KI. 
1881. IX. 330. sz. 156-165. Itt található meg mellékletként a vámtarifarendszer. 
1567 KN. 1881. I. 242. 
1568 KN. 1881. I. 278. 
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kedvezményben részesülı nemzet polgárai tényleg élveznek, vagy a jövıben 

élvezni fognak.”1569 Baross Gábor ezzel szemben helyesnek tartotta az 

alattvaló szó használatát. Véleménye szerint a sujet kifejezés megfelelt a 

magyarban az alattvaló szónak és a sujet de la nation a nemzet alattvalóját 

jelentette. A francia nyelvet a diplomácia nyelvének tartotta, amely e szavakat 

használta. A képviselık a módosítást nem fogadták el.1570 A harmadik cikk 

kapcsán Steinacker „mindegyik szerzıdı fél alattvalói” helyett a „szerzıdı 

felek mindegyikének alattvalói” mondatrészt javasolta elfogadásra. Baross 

Gábor ezt nem tartotta indokoltnak.1571 

 A letelepedés és az ideiglenes tartózkodás jogát is meghatározták. A 

szerzıdı felek a vasúton, a közutakon és a folyóvizeken szabadon 

közlekedhettek. Ingatlant szerezhettek, amellyel szabadon rendelkezhettek. 

Kereskedelmi tevékenységet és mesterséget minden megkötés nélkül 

folytathattak. Jogaikat az adott ország hatóságai és igazságszolgáltatási szervei 

elıtt érvényesíthették. Nem kellett magasabb adókat és illetékeket fizetni, mint 

az állampolgároknak. Természetesen ez azt is jelentette, hogy az idegen 

állampolgároknak be kellett tartaniuk az adott ország területén érvényes jogi 

normákat.1572 A belügyminiszter elbocsátotta Nonity János gimnáziumi tanárt 

Szerbiába, amelyet kiküldetésével indokolt.1573 

 Az állampolgárság megszerzésének feltételeként a következıt kötötték 

ki. „Az egyik szerzıdı fél alattvalói a másik fél területén nem szerezhetik meg 

az állampolgári jogot mindaddig, míg engedélyt nem nyertek arra, hogy saját 

                                                 
1569 KN. 1881. I. 278. 
1570 Baross szerint a hasonló tartalmú román szerzıdésben is az „alattvalói” kifejezést használták. KN. 
1881. I. 278. 
1571 A képviselık nem is támogatták Steinacker javaslatát. KN. 1881. I. 279. 
1572 Az ingatlanokkal való rendelkezés magában foglalta az adásvételhez és az örökléshez való jogot. 
A kereskedelmi tevékenységet saját maguk vagy szabadon választott közvetítıik által végezhették 
szabadon szállíthattak árút és személyeket. A vámhivataloknál megtehették bevallásukat. Az 
ingatlanszerzésbıl kizárták az alapítványokat, az egyesületeket és egyéb testületeket, kivéve a 
kereskedelmi és biztosító társaságokat. 1882:XXX. tc. 2. cikk. 
1573 MOL K 150. 1885. I. 10. 20488. jksz. 2964. apsz. Az egyik legjelentısebb felvidéki kivándorlás 
Kumanovics Arsza irányítása mellett történt meg. Az Egyetértés is tudosította a Szerbiába irányuló 
kivándorlást. Egy. 1889. október 21. 23. évf. 290. sz., MOL K 150. 1890. I. 10. 26744. jksz. 2434. 
apsz., MOL K 150. 1890. I. 10. 59288. jksz. 43596. apsz. Simón szerint a felvidéki kivándorlás 
leginkább az elszegényedett megyéket érintette. SIMÓN, 1903. 2. A III. Országos Gazdakongresszuson 
is felvetették a problémát. OGT. 1895. 9-26. Szászi Ferenc a birtokviszonyok átalakulását ismertette, 
mert szerinte a két-három hold földbıl megélni nem képes paraszt olcsó munkaerıt jelentett. SZÁSZI, 
1972. 82. 
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hazájuk államkötelékébıl megválhassanak.”1574 Az esetek többségében a 

belügyminiszter az elbocsátás meglétét vizsgálta. Jargics Ábrahám ügyében 

hivatkozott az 1882. évi szerzıdére, miszerint az elbocsátás nélkül senki sem 

szerezhette meg az állampolgárságot.1575 Jargics azt állította, hogy négy 

gyermekével együtt megszerezte a szerb állampolgárságot. Az iratokból 

kiderült, hogy a magyar állam nem bocsátotta el az illetıt.1576 A 

belügyminiszter ugyan ezt állapította meg Todovszky Sándor ügyében is. A 

kérelmezı azt állította, hogy 1873-ban a szerb hadseregbe sorozták be. A 

magyar állampolgárságot ez a tény még nem szüntette meg, mert nem kérte az 

elbocsátást a magyar államtól.1577 

 Az állampolgári kötelességek közül a katonai szolgálatot szabályozta 

még a megállapodás. A másik állam területén nem kellett teljesíteni a 

sorkatonaságot, amely a hadseregre, a honvédségre és a nemzetırségre 

vonatkozott. A katonai beszállásolás alól is felmentették a szerzıdı felek 

állampolgárait.1578 

 A nemzetközi szerzıdések jelentısége abban állt, hogy az 

állampolgársági jog terén jelentkezı vitás kérdéseket rendezni tudták. 

Pontosan meghatározták a biztosított kedvezmények körét, amely 

megkönnyíthette az állampolgárság megszerzését. A szerzıdések rögzítették 

az állampolgársági jogviszony tartalmát jelentı jogok és kötelezettségek 

rendszerét. 

                                                 
1574 1882:XXX. tc. 2. cikk. 
1575 MOL K 150. 1883. I. 10. 14487. jksz. 1823. apsz. 
1576 MOL K 150. 1883. I. 10. 1823. jksz. 1823. apsz. 
1577 Az ügyben szintén hivatkozás történt az 1882. évi szerzıdésre és az 1879:L. tc. 20. §-ára. MOL K 
150. 1883. I. 10. 46009. jksz. 29191. apsz. Az üggyel kapcsolatban: MOL K 150. 1883. I. 10. 29191. 
jksz. 29191. apsz., MOL K 150. 1884. I. 10. 4211. jksz. 4211. apsz. Ivkovits Szvetiszláv elbocsátását 
kérte Szerbiába. Az elbocsátási okirat megtalálható: MOL K 150. 1887. I. 10. 33043. jksz. 17956. 
apsz. Az ügy kapcsán: MOL K 150. 1887. I. 10. 44837. jksz. 17956. apsz., MOL K 150. 1887. I. 10. 
17956. jksz. 17956. apsz., MOL K 150. 1890. I. 10. 12425. jksz. 7907. apsz., MOL K 150. 1890. I. 10. 
7907. jksz. Alapszám hiányzik. 
1578 Nem tartoztak a másik állam területén hadiadóval vagy katonai kényszerszolgáltatásokkal, kivéve, 
ha az ingatlanok birtoklásával vagy bérlésével voltak egybekötve. 1882:XXX. tc. 3. cikk. 
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Befejezés 

 

A magyar polgári átalakulás is megteremtette azokat a feltételeket, amelyeket 

követıen felmerülhetett az állampolgárság törvényi szintő szabályozásának 

igénye. Az állampolgársági jog kodifikációját elısegítette a szuverenitás-

gondolat és a jogegyenlıség elvének megjelenése. A rendi idıszak 

maradványaitól szabadulni akaró polgári államszervezet kiépítése 

elkerülhetetlenné tette az állami szuverenitás egyik eleme, az állampolgári 

státus megreformálásának törvényi szabályozását. 

Az 1844. évi tervezet elfogadása elırelépést jelentett volna a korábbi, 

leginkább szokásjogi elemeket magába foglaló honosítási rendszerrel 

szemben. Jelentıségét mutatja, hogy a következı honpolgársági tervezet is 

alapul vette. A polgári átalakulás forradalmi gyorsaságának következtében 

nem maradt idı az 1848. évi törvényjavaslat elfogadására, amelyben pontosan 

meghatározták, hogy ki minısült volna magyar honpolgárnak, milyen 

feltételek mellett szerezhette és veszíthette volna el valaki az 

állampolgárságát. A neoabszolutizmus idıszakában az osztrák jog érvényesült 

a magyar közjogban is. 

A jogfolytonosság helyreállítását követıen az állampolgársági jogban is 

a magyar alkotmányos közjogi szabályok érvényesültek. Az 1867:XII. tc. 

szerint az állampolgárság nem minısült közös ügynek, hanem a magyar állam 

autonóm jogkörébe tartozott. 

 A Horvát Boldizsár által beterjesztett törvényjavaslat alapvetıen az 

1844. és az 1848. évi tervezet rendelkezéseit vette alapul. Ennek 

törvényhozási tárgyalására nem került sor, hiszen még számos, az állam 

újjáépítése szempontjából fontosabb kérdés (az igazságszolgáltatás, a 

közigazgatás) várt törvényhozási szabályozásra.  

A polgári átalakulásnak nagy szerepe volt abban, hogy a jogegyenlıség 

elvének kiterjesztése mellett a honfiúság, a honpolgárság fogalma és tartalma 

megváltozott. Az állampolgárság kifejezte az állam és polgára között létrejött 

közjogi jogviszonyt. A rendi közjogban ezzel a fogalommal nem 
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találkozhatunk. E folyamat eredményeként az állampolgársági jog hazánkban 

is a közjog része lett, annak ellenére, hogy bizonyos magánjogi elemek 

továbbra is szerepet játszottak az állampolgárság megszerzésénél és 

elvesztésénél.  

Magyarországon az állampolgársági jog rendszerében két alapvetı elv 

érvényesült. Elsıdlegesen a ius sanguinis elve volt a meghatározó, amelyet az 

állampolgársági anyagokban feltüntetett jogcímek is alátámasztottak. A 

törvény a korábbi gyakorlatot alapul véve csak szubszidiárius jelleggel hagyta 

érvényesülni a ius soli elvét. 

Alapvetı dogmatikai kérdésként merül fel a hatály kérdése az 

állampolgársági jogban. Az állampolgársági jogviszony hatályát el kell 

különíteni az állampolgársági törvény hatályától. A korabeli normák személyi 

és az idıbeli hatályának vizsgálata mellett a területi hatály értelmezése 

jelentette a nagyobb problémát. 

Az állampolgársági jogviszony tartalmának vizsgálata – különösen a 

politikai jogok gyakorlásának (pl. választójog, virilis jog) szempontjából – 

szintén fontos feladat volt. A képviselık a dualista államberendezkedésnek 

megfelelıen alakították ki véleményüket a kettıs állampolgársággal 

kapcsolatban. Általános elvként fogadták el, hogy minden eszközzel meg kell 

akadályozni a kettıs honpolgárság kialakulását, amelyet többek között az 

elbocsátás intézménye segített elı. Az Osztrák-Magyar Monarchiának nem 

volt közös állampolgársága. A törvényjavaslat eredeti szövegének 

interpretációja elısegítette volna Ausztria és Magyarország közötti 

reáluniónak egy szorosabb szövetséggé történı átalakítását a közös 

állampolgárság megteremtésével, amely az állami szuverenitás további 

szőkítésével járt volna együtt. Horvát állampolgárság sem létezett, hiszen az 

állampolgárság „egy és ugyanaz” volt a magyar korona országaiban. A 

tartományi illetıség szabályozásával oldották meg ideiglenesen a problémát 

Bosznia-Herczegovinában. 

 Külön kérdésként merült fel a magyar királyi család állampolgársága. 

Az elsı állampolgársági törvényünk nem tett említést a királyi ház tagjainak 
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magyar állampolgárságáról, amelyet a Pragmatica Sanctio és egyéb 

jogszabályok (pl. 1885:VII. tc.) rendelkezéseibıl lehetett levezetni és 

dogmatikailag igazolni. 

 Az állampolgársági jog szoros összefüggésben állt a községek 

rendezésével (1871:XVIII. tc., 1886:XXII. tc.), hiszen a honpolgárság 

megszerzésének elıfeltétele volt az illetıség megszerzése vagy kilátásba 

helyezése. Külön figyelmet érdemel a horvát illetıség kérdése, amely az 

1868:XXX. tc. alapján autonóm ügynek minısült, így ugyanazt az 

állampolgárságot két eltérı tartalommal felruházott jogintézmény alapján 

lehetett megszerezni. A belügyi iratokból megállapítható, hogy a magyar 

állampolgárság bizonyításakor a legnagyobb problémát a községi illetıség 

tisztázása jelentette. 

 Az elsı állampolgársági törvény szerint a honpolgárságot elsısorban 

leszármazással lehetett megszerezni. A törvény az idegenek honosításának 

három változatát ismerte. Az egyszerő és az ünnepélyes honosítást a 

jogszabály nevesítette. A gyakorlat elemzése alapján kimutatható, hogy 

létezett egy hallgatólagos honosítási eljárás is, amely az állampolgárság 

fenntartását jelentette a törvényben rögzített határidın belül. 

 Az egyszerő honosítás hazai szabályai megfeleltek a polgári állam 

követelményeinek. Az ünnepélyes vagy királyi oklevéllel történı honosítás 

esetében nem nehéz felfedezni a rendi idıszakból már ismert, és részben 

átmentett ünnepélyes honfiúsítás intézményét. A honosítás utóbbi esete 

felvetett több lényeges közjogi kérdést, amelyek érintették a király felségjogát 

és a törvényhozás évszázadokon át gyakorolt jogkörét. Az állampolgárság 

megszerzése nem járt együtt nemesítéssel és a törvényhozásbeli részvételt 

biztosító jog automatikus megszerzésével. 

 A dualizmus nemzetiségi politikájának köszönhetıen heves vita 

bontakozott ki a horvát bán jogkörével kapcsolatban. A horvát-magyar 

kiegyezés (1868:XXX. tc.) kapcsán az állampolgársági jog alkalmazása 

autonóm jogkörbe tartozott, amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a bánt a 

magyar belügyminiszterrel azonos jogkörrel ruházták fel, amely nem bontotta 
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meg az állampolgárság egységét, hiszen csak a végrehajtást bízták a horvát 

bánra. 

 A tömeges visszatelepülés miatt törvényi szinten szabályozzák azoknak 

a családoknak a visszahonosítását, akik generációkkal korábban emigráltak. 

Az állampolgárság elvesztési esetei közül a távollét intézménye váltotta 

ki a legnagyobb közjogi vitát, hiszen ez politikai célokat is szolgált, amelyet 

jól tükröz Kossuth Lajos magyar állampolgárságától való megfosztása. A 

magyar állampolgárság huzamos távolléttel történı automatikus elvesztése 

egyértelmően az emigráns politikusok ellen irányult. 

A nemzetközi egyezmények az állampolgársági jog fontos forrásai 

voltak. Az Osztrák-Magyar Monarchia többek között az USA-val, Svájccal és 

Szerbiával kötött megállapodásokat a vizsgált idıszakban, amelyek 

jelentısségét a gyakorlat igazolta. 

A törvény hibái ellenére egyedülálló volt a magyar állampolgársági 

jogban, hiszen többek között rendszerbe foglalta a megszerzés és az elvesztés 

feltételeit. A törvény részletesen tartalmazza, hogyan lehetett kialakítani és 

megszőntetni az állampolgársági jogviszonyt alaki és anyagi értelemben. A 

jogszabály célja az volt, hogy a honossági rendszert világossá és 

áttekinthetıvé tegye. 

Az állampolgársági törvényt idıtálló jogalkotási terméknek 

tekinthetjük, hiszen – kisebb kiegészítésekkel – egészen 1948-ig hatályban 

maradt. A kiegészítı normák közül az elsı a tömegesen visszatelepülık 

honosításáról szóló 1886. évi IV. törvénycikk volt, amelyet az 1922. évi XVII. 

törvénycikk követett a trianoni békeszerzıdés következtében elıállt sajátos 

állampolgársági jogviszony rendezésérıl. Lényeges módosítást tartalmazott 

még az 1939. évi XIII. törvény az állampolgárság automatikus elvesztésével 

kapcsolatban. 

A késıbbi állampolgársági törvényekben jelentıs változtatásokat 

vezettek be a megszerzés és az elvesztés jogcímei között, amelynek 

következtében egyre nagyobb teret engedtek az egyéni akarat kifejezıdésének 

és egyre kisebb lehetıséget teremtettek az állami beavatkozás érvényesítésére. 
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Summary 

 

The bourgeois transformation created the conditions subsequent to which the 

demand for statutory regulation of citizenship could emerge.  The codification 

of citizenship law was helped by the appearance of the principles of 

sovereignty and equality before the law. The development of a bourgeois state 

organisation striving to rid itself from the vestiges of feudalism necessarily 

brought along the reform of citizenship law, as one of the embodiments of 

state sovereignty.  

 The demand for statutory regulation of citizenship was already voiced 

at the parliamentary sessions in the Reform Age. Due to the revolutionary 

pace of the bourgeois transformation, however, there was no time left for 

passing the bill of 1848.  Subsequently, in the age of neo-absolutism, Austrian 

law dominated also in the field of public law. 

 After the restoration of legal continuity, first it was the most important 

areas of state organisation that were addressed by various statues, followed by 

the passing of Act L of 1879. The bill submitted by Boldizsár Horváth, which 

mainly drew upon the provisions of the draft legislation of 1844 and 1848, was 

never even debated in Parliament, since at the time even such more pressing 

issues were not yet settled as justice or public administration.  It was only after 

the passage of a series of acts ensuring the stability of the system of dual 

monarchy that citizenship law could be regulated. 

 The bourgeois transformation played a major role not only in the 

extension of the principle of equality before the law, but also in changing the 

meaning of the concept of citizenship.  

A fundamental dogmatic problem in citizenship law was the issue of 

scope. The scope of citizenship as a legal relationship had to be separated from 

the scope of the citizenship law. Beside the consideration of the personal and 

the temporal scopes, it was the territorial scope that posed the biggest problem. 

The definition of the substance of citizenship as a legal relationship was 

particularly important from the perspective of the exercise of political rights 
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(e.g. the right of legislation, suffrage, the right of virility), in terms of 

differentiating between the legal status of citizens and aliens. 

 Members of parliament formed their opinions regarding dual 

citizenship in accordance with the political system of dual monarchy. As a 

general principle it was accepted that the emergence of dual citizenship should 

be prevented by any means possible, in which effort a major tool was the 

institution of dismissal from citizenship. The Austro-Hungarian Monarchy had 

no joint citizenship. Citizenship law was closely linked to the settlement of 

municipal status, since a precondition of obtaining citizenship was the 

acquisition or the prospect of domicile.  Special attention was due to the 

question of Croatian and Bosnian domicile. 

Aliens were able to obtain citizenship by way of naturalisation, a 

process that the law recognised in three types. The simple and the ceremonial 

types of naturalisation were specifically mentioned by the law. On the basis of 

the practice, however, it can be seen that there was also a third, a tacit or 

implied naturalisation procedure, which meant the maintenance of citizenship 

within the deadline specified by the law. 

  It was the issue of mass repatriation which necessitated that the issue of 

re-naturalisation of the families who immigrated from the country generations 

before should be addressed on the statutory level. On the basis of the practice 

in place it can be demonstrated that the minister of interior affairs consistently 

enforced the provisions of the law. The rules of the loss of citizenship were 

accurately specified by the law, from among which it was especially the 

institution of absence that had particular significance. In the period examined, 

the Monarchy concluded such treaties with the USA, Switzerland and Serbia, 

the significance of which was demonstrated by the practice. The law contained 

detailed provisions concerning how citizenship could be established and 

terminated in the formal and substantial senses of the word.  

The citizenship law can be regarded as a lasting piece of legislation, 

since it remained in effect, with minor amendments, until 1948. In subsequent 

citizenship laws, significant changes were introduced in terms of the legal 
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titles for obtaining and losing citizenship, as a consequence of which there was 

an increasing scope given to the expression of the individual’s will and less 

opportunity for intervention by the state. 
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1886. I. kútfı, 10. tétel, 1384. csomó, 10220-13164. alapszám, MOL K 150. 1886. I. 
kútfı, 10. tétel, 1385. csomó, 13277-16129. alapszám, MOL K 150. 1886. I. kútfı, 
10. tétel, 1386. csomó, 16272-21135. alapszám, MOL K 150. 1886. I. kútfı, 10. tétel, 
1387. csomó, 21801-28944. alapszám, MOL K 150. 1886. I. kútfı, 10. tétel, 1388. 
csomó, 29018-38036. alapszám, MOL K 150. 1886. I. kútfı, 10. tétel, 1389. csomó, 
38608-52959. alapszám, MOL K 150. 1886. I. kútfı, 10. tétel, 1390. csomó, 53056. 
alapszámtól végig. 

Ki- és bevándorlás. Állampolgárság: MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 
1492. csomó, 1-1743. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1493. csomó, 
1751-3709. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1494. csomó, 3730-
5620. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1495. csomó, 5649-7594. 
alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1496. csomó, 7597-10238. alapszám, 
MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1497. csomó, 10303-13170. alapszám, MOL K 
150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1498. csomó, 13329-16655. alapszám, MOL K 150. 
1887. I. kútfı, 10. tétel, 1499. csomó, 16669-21357. alapszám, MOL K 150. 1887. I. 
kútfı, 10. tétel, 1500. csomó, 21622-29472. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 
10. tétel, 1501. csomó, 29517-37953. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 
1502. csomó, 37960-48741. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1503. 
csomó, 48746-59239. alapszám, MOL K 150. 1887. I. kútfı, 10. tétel, 1504. csomó, 
59593. alapszámtól végig. 

Ki- és bevándorlás. Állampolgárság: MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 
1596. csomó, 1-407. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1597. csomó, 
485-1186. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1598. csomó, 1219-2583. 
alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1599. csomó, 2584-4620. alapszám, 
MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1600. csomó, 4621-6683. alapszám, MOL K 
150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1601. csomó, 6725-8919. alapszám, MOL K 150. 1888. 
I. kútfı, 10. tétel, 1602. csomó, 8931-11182. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 
10. tétel, 1603. csomó, 11232-13563. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 
1604. csomó, 13575-15664. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1605. 
csomó, 15801-19119. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1606. csomó, 
19150-21944. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1607. csomó, 22104-
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28012. alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1608. csomó, 28401-36639. 
alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1609. csomó, 36734-44495. 
alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1610. csomó, 44686-53398. 
alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1611. csomó, 53489-68672. 
alapszám, MOL K 150. 1888. I. kútfı, 10. tétel, 1612. csomó, 68724. alapszámtól 
végig. 

Ki- és bevándorlás. Állampolgárság: MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 
1706. csomó, 1-1345. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1707. csomó, 
1402-2314. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1708. csomó, 2319-
4121. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1709. csomó, 4124-6349. 
alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1710. csomó, 6401-8201. alapszám, 
MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1711. csomó, 8215-10484. alapszám, MOL K 
150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1712. csomó, 10522-12996. alapszám, MOL K 150. 
1889. I. kútfı, 10. tétel, 1713. csomó, 23022-16808. alapszám, MOL K 150. 1889. I. 
kútfı, 10. tétel, 1714. csomó, 17041-20978. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 
10. tétel, 1715. csomó, 21112-23399. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 
1716. csomó, 23510-29500. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1717. 
csomó, 29571-40724. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1718. csomó, 
41128-57722. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1719. csomó, 58127-
74320. alapszám, MOL K 150. 1889. I. kútfı, 10. tétel, 1720. csomó, 75337. 
alapszámtól végig. 

Ki- és bevándorlás. Állampolgárság: MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 
1837. csomó, 1-1690. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1838. csomó, 
1740-2632. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1839. csomó, 2716-
4329. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1840. csomó, 4344-6754. 
alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1841. csomó, 6772-8795. alapszám, 
MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1842. csomó, 8819-12308. alapszám, MOL K 
150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1843. csomó, 12317-16468. alapszám, MOL K 150. 
1890. I. kútfı, 10. tétel, 1844. csomó, 16487-20470. alapszám, MOL K 150. 1890. I. 
kútfı, 10. tétel, 1845. csomó, 20472-22804. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 
10. tétel, 1846. csomó, 22805-25566. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 
1847. csomó, 25652-30193. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1848. 
csomó, 30532-40329. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1849. csomó, 
40417-44995. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1850. csomó, 45005-
48240. alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1851. csomó, 48504-65838. 
alapszám, MOL K 150. 1890. I. kútfı, 10. tétel, 1852 csomó, 66008-94788. 
alapszám, 
 
A disszertáció témáját érintı törvényjavaslatokkal kapcsolatos anyagok: 
1871:XVIII. tc.: MOL K 150. 1871. VI. kútfı, 2. tétel. 121, csomó,13080. alapszám, 

14506. iktatószám 
1879:L. tc.: A fond állagjelzete: 1879. I. B. csomószám 89. törzsszám 

MOL K 26. 1879. I. B. 2444. sz. irat, tárgyszám: 38607. sz., utóirat: 2485. sz. 
Lásd még a törvényjavaslattal kapcsolatban: 2387., 3498, 38. sz. irat. 
Törvényjavaslat a horvátszlavónországi honossági viszonyok rendezésérıl: 
MOL K 150. 1879. II. kútfı, 2. tétel, 635. csomó, 48295. sz. irat. 

1886:IV. tc.: MOL K 150 1886. VI. kútfı, 10. tétel, 7948. alapszám, 7681.,11636., 
14188., 16445., 19954., 30466., 31223., 36328. iktatókönyvi szám 

1886:XXI. tc.: MOL K 150. 1886. VI. kútfı, 15. tétel, 1322-1323. csomó, 38506., 
30392., 44082., 70899. alapszám 
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Kossuth győjtemény:  
MOL II R – II 5/1 (személyes iratok: R 92, az emigrációra vonatkozó iratok: R 111)  
 
Országgyőlési nyomtatványok 
 
Felséges elsı Ferdinánd Ausztriai Császár Magyar és Csehországoknak e néven 

ötödik apost. Királytól szabad királyi Pozsony városába 1839-dik esztendei 
szent-Iván havának 2-dik napjára hirdetett Magyarország Közgyőlésének 
Irásai. 4. köt. Pozsony, 1840. 

Az 1843/44 évi Szabad Kir. Pozsony városában tartott Országgyőlési Irásoknak, 
rendi- és fırendi Naplójának betőrendszeri lajstroma. Buda, 1846. 

Kovács Ferencz (szerk.): Az 1843/44-ik évi magyar országgyőlési alsó tábla kerületi 
ülések naplója. 6. köt. Franklin-Társulat, Budapest, 1894. 

Felséges elsı Ferdinánd Austriai császár, Magyar- és Csehországok e néven ötödik 
apost. Királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei 
november 7-ikére rendeltetett Magyar-országgyőlésen méltóságos 
Fırendeknél tartott országos ülések naplója. 1. köt. Nyomtatott Landerer és 
Heckenastnál, Pest, 1848. 

Felséges elsı Ferdinánd Austriai császár, Magyar- és Csehországok e néven ötödik 
apost. Királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei Szent 
András hava 7-ik napjára rendeltetett Magyarországi Közgyőlésének naplója 
a tekintetes karoknál és Rendeknél. Nyomtatott Landerer és Heckenastnál, 
Pest, 1848. 

Felséges elsı Ferdinánd Austriai császár, Magyar- és Csehországok e néven ötödik 
apost. Királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei sz. 
András hava 7-ik napjára rendeltetett Magyarországi Közgyőlésének 
irományai. Nyomtatott Landerer és Heckenastnál, Pest, 1848. 

Országgyőlési Iratgyőjtemény. 1847/8. (OGYK: MO: IVe: 1847/48.) 
Greguss Ágost (szerk.): Az 1865-dik deczember 10-dikére hirdetett országgyőlés 

Képviselıházának naplója. 2. köt. Nyomtatott: Emich Gusztáv Magyar Akad. 
Nyomdásznál, Pest, 1866. 

Greguss Ágost (szerk.): Az 1865-dik deczember 10-dikére hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 7., 11. köt. Nyomtatott: Emich Gusztáv Magyar 
Akad. Nyomdásznál, Pest, 1868. 

Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 3. köt. Nyomtatott: Emich Gusztáv Magyar Akad. Nyomdásznál, 
Pest, 1868. 

Maszák Hugó (szerk.): Az 1869-dik évi ápril. hó 20-dikára hirdetett országgyőlés 
Fırendi Házának naplója. 1. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, 
s.l., 1870. 

Nagy Iván (szerk.): Az 1869-ik évi ápril. 20-dikára hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 15-17.  köt. Nyomtatott Légrády Testvéreknél, 
Pest, 1871. 

Nagy Iván (szerk.): Az 1869-ik évi ápril. 20-dikára hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 22-23.  köt. Nyomtatott Légrády Testvéreknél, 
Pest, 1872. 

Az 1869-dik évi ápril. hó 20-dikára hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 5. köt. Nyomtatott a Deutsch-féle Könyvnyomda és Kiadói-
Részvény-Társaság Intézetében, Pest, 1870. 
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Az 1869-dik évi ápril. hó 20-dikára hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 7., 9-10. köt. Nyomtatott a Deutsch-féle Könyvnyomda és Kiadói-
Részvény-Társaság Intézetében, Pest, 1871. 

Az 1869-dik évi ápril. hó 20-dikára hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 15-16. köt. Pesti-Bécsi Irodalmi és Mővészeti Intézet, Deutsch 
Testvérek, Pest, 1878. 

Maszák Hugó (szerk.): Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére hirdetett országgyőlés 
Fırendi Házának naplója. 1. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, 
Pest, 1880. 

Nagy Iván (szerk.): Az 1872-dik évi szeptember hó 1-re hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 2. köt. Magyar Királyi Államnyomda, Buda, 
1972. 

Nagy Iván (szerk.): Az 1872-dik évi szeptember hó 1-re hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 13. köt. Magyar Királyi Államnyomdából, Buda, 
1974. 

Nagy Iván (szerk.): Az 1875-dik évi augusztus 28-ára hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 5. köt. Schlesinger és Wohlauer nyomása, 
Budapest, 1976. 

Az 1875-dik évi augusztus 28-ára hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 4. köt. Schlesinger és Wohlauer nyomása, Budapest, 1976. 

Maszák Hugó (szerk.): Az 1878. évi október 17-ére hirdetett országgyőlés Fırendi 
Házának naplója. 1. köt. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társulat, s. l., 1880. 

P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1878. évi október 17-ére hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 7-8. köt. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társulat, 
Budapest, 1880. 

P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyőlés 
Képviselıházának naplója. 1. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, s. 
l., 1882. 

Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyőlés Képviselıházának irományai. 
1., 5., 9. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, s. l., 1882. 

Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyőlés Képviselıházának irományai. 
12. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, s. l., 1883. 

Maszák Hugó (szerk.): Az 1884. évi szeptember hó 25-ére hirdetett országgyőlés 
Fırendi házának naplója. 3. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, 
Pest, 1886. 

P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1884. évi szeptember hó 27-ére hirdetett 
országgyőlés Képviselıházának naplója. 6. köt. Pesti Könyvnyomda 
Részvény-Társaság, s. l., 1885. 

P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1884. évi szeptember hó 27-ére hirdetett 
országgyőlés Képviselıházának naplója. 7-8., 19-20. köt. Pesti 
Könyvnyomda Részvény-Társaság, Pest, 1886. 

P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1884. évi szeptember hó 27-ére hirdetett 
országgyőlés Képviselıházának naplója. 11. köt. Pesti Könyvnyomda 
Részvény-Társaság, Pest, 1886. 

Az 1884. évi szeptember hó 25-ére hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 10. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, Pest, 1886. 

Az 1884. évi szeptember hó 25-ére hirdetett országgyőlés Képviselıházának 
irományai. 9-10., 12., 14-15. köt. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, 
Pest, 1886. 
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P. Szathmáry Károly (szerk.): Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett 
országgyőlés Képviselıházának naplója. 7. köt. Pesti Könyvnyomda-
Részvény-Társaság, s. l., 1889. 

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyőlés Fırendi Házának naplója. 
5. köt. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, s. l., 1901. 

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyőlés Képviselıházának naplója. 
30. köt. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest, 1900. 

Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyőlés Képviselıházának naplója. 33. 
köt. Athenaeum, Budapest, 1917. 

 
Napilapok 
 
Pesti Hírlap, 1846. (Évfolyam nincs feltüntetve.) 703., 711., 741., 751., 763., 775., 

780., 790. sz. 
Pester Lloyd, Die deutschsprachige Zeitung Ungarn, 1879. 26. Jg. 279., 280., 283. 

Nr. 
Pesti Napló, 1868. 19. évf. 122. sz., 1879. 30. évf. 244., 260-267. sz., 1886. 37. évf. 

36., 50., 96-97. sz. 
A Hon, Politikai és közgazdászati napilap, 1879. 17. évf. 244., 261-263., 265-267. 

sz., 1868. 6. évf. 123. sz. 
Ellenır, 1879. 11. évf. 486., 520-531. sz. 
Egyetértés, 1889. 23. évf. 290. sz. 
Heti Posta, 1868. 1. évf. 2. sz. 
Hírmondó, Politikai, szépirodalmi és gazdászati képes néplap, 1868. (Évfolyam nincs 

feltüntetve.) 44. sz. 
Magyar Néplap, Politikai s vegyes tartalmú hetilap, 1868. 3. évf. 27. sz. 
Magyar Újság, Politikai Napilap, 1868. 2. évf. 22. sz. 
 
Jogforrások 
 
Törvények1579 
 
1514. évi 34. törvénycikk Marmaros vármegyének a nemesei, kikrıl azt hiszik, hogy 

a parasztokkal tartottak. 
1514. évi 35. törvénycikk a parasztokkal tartó nemesek fekvı jószágai kiknek 

adományozandók? 
1550. évi 77. törvénycikk miképen honfiusitsa a király a külföldieket? 
1608. évi (k. e.) 3. törvénycikk a nádor és személynök választásáról. 
1608. évi (k. e.) 4. törvénycikk a korona visszahozásáról és ırzésérıl. 
1608. évi (k. e.) 13. törvénycikk a szabad városokban, a méltóságok és tisztségek 

miképen illessék a magyarokat és a németeket egyaránt és hogy a magyarok 
meg a csehek vagyis szlávok minden ellenmondás nélkül házakat 
vásárolhassanak. 

1715. évi 2. törvénycikk az İ császári s királyi szent felsége részérıl, szerencsés 
megkoronáztatása idején, a karoknak s rendeknek adott királyi hitlevet az 
ország köztörvényeibe iktatják. 

                                                 
1579 Márkus Dezsı (szerk.): Corpus Juris Hungarici. Franklin-Társulat, Budapest, 1896., Corpus Juris 
Hungarici (CD-ROM). KJK Kerszöv, Budapest, 2000., Törvények és rendeletek hivatalos 
győjteménye. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1958. A disszertáció fıszövegében található 
törvények szerepelnek csak a jegyzékben. 
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1715. évi 130. törvénycikk Ferencz Jenı fejedelmet, savoyai herczeg urat magyarrá 
fogadják. 

1715. évi 136. törvénycikk Campmiller Zacharias Mariophilust András testvérével, 
Quarienti Kristóf Ignáczot, szintén testvérével Ottó Józseffel, Öttl Antal 
Józsefet, hasonlóképpen János és Miklós Antal testvéreivel, Románus Antalt, 
Schick Frigyes Györgyöt, Hack János Henriket, Dizenti Lörincz Mihály 
Bonifáczot, Vilderik József Zsigmondot és Károlyt meg ezek fivéreit, néhai 
Poncz János Zsigmond fiait és örököseit, továbbá Schmidlin János Joakim 
Sándort, Rakenfels Mátyás Lipótot, Nolten Jánost, Paumgarten Bálintot, 
Schilson János Mihályt, Zennegg György Kristófot, Neffzer János Jakabot, 
Enzing Jánost, Cheslern Leonárdot, Stegner Mátyást és Passardi János Péter 
urakat ugyancsak magyarokká beveszik. 

1723. évi 124. törvénycikk fıméltóságu s méltóságos Kinski Ferencz Nándor urat, a 
római szent birodalom chinitzi grófját, magyarrá fogadják. 

1723. évi 1. törvénycikk az ország s az ahhoz kapcsolt részek karai és rendei İ 
császári és királyi szent felségének szabadságaik s kiváltságaik atyai és 
legkegyelmesebb megerısitéseért s a karok és rendek közepette saját 
legszentségesb személyében megjelenéseért legnagyobb köszönetet 
mondanak. 

1723. évi 2. törvénycikk İ császári és királyi legszentségesebb felsége fölséges 
osztrák háza nıágának Magyarország szent koronájában s a régtıl fogva 
hozzákapcsolt részekben való folytonos királyi örökösödésérıl. 

1741. évi 41. törvénycikk a honfiusitási dijról. 
1840. évi 29. törvénycikk a zsidókról. 
1840. évi 51. törvénycikk gróf Messey Lajos, báró Waldstätten György, gróf Bubna 

Károly, báró Wimmersperg Emánuel, gróf Hoyos Antal, herczeg Thurn és 
Taxis Fridrik, herczeg Turn és Taxis Vilmos Károly, gróf Aichelburg Ferencz, 
báró Flıdnig Eduárd és Adolf, báró Wimmer József, báró Mattencloit 
Gottfrid, és gróf Lilienberg Volfréd honositásukról. 

1848. évi III. törvénycikk a független magyar felelıs ministerium alakításáról. 
1848. évi V. törvénycikk az országgyülési követeknek népképviselet alapján 

választásáról. 
1848. évi IX. törvénycikk az urbér és azt pótló szerzıdések alapján eddig 

gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizetések 
megszüntetésérıl. 

1848. évi XI. törvénycikk azon ügyekrıl, mellyek eddig a földesúri hatóságok által 
intéztettek. 

1867. évi II. törvénycikk az İ királyi Felsége által szerencsés felavattatása és 
megkoronáztatása elıtt az ország részére kiadott királyi hitlevél és 
koronáztatásakor letett királyi eskü az ország törvényei közé igtattatnak. 

1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az İ Felsége uralkodása 
alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek 
elintézésének módjáról. 

1867. évi XVII. törvénycikk az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai 
jogok tekintetében. 

1868. évi XXX. törvénycikk a Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok 
közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény 
beczikkelyezésérıl. 

1868. évi XLIII. törvénycikk Magyarország és Erdély egyesitésének részletes 
szabályozásáról. 
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1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 
1870. évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok rendezésérıl. 
1871. évi LV. törvénycikk az arányositásról és tagositásról, az ország erdélyi 

területének városaiban, szabad és volt urbéresekkel vegyes községeiben. 
1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezésérıl. 
1873. évi XXVII. törvénycikk a bánsági határırvidék és a titeli zászlóalj 

polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé 
vált más intézkedésekrıl. 

1873. évi XXVIII. törvénycikk a magyar korona országai közös törvényhozása alá 
tartozó viszonyoknak a polgárositott határırvidéki részekben való 
rendezésérıl. 

1874. évi XXXIII. törvénycikk az 1848:V. törvénycikk és az erdélyi II. törvénycikk 
módositásáról és kiegészitésérıl. 

1876. évi V. törvénycikk a községek rendezésérıl szóló 1871. évi XVIII. tc. 
módositásáról és kiegészitésérıl. 

1876. évi XVII. törvénycikk a svájczi szövetséggel 1875. évi deczember 7-én a 
letelepedések iránt kötött államszerzıdés beczikkelyezésérıl. 

1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezésérıl. 
1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetıtörvénykönyv a büntettekrıl és 

vétségekrıl. 
1879. évi L. törvénycikk a magyar állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl. 
1880. évi IV. törvénycikk az ország némely inséges vidékén vetımagban szükölködı 

községek által felveendı kölcsönök állami közvetitésérıl. 
1880. évi évi XXVII. törvénycikk a hadmentességi dijról. 
1881. évi XXXVIII. törvénycikk a kivándorlási ügynökségekrıl. 
1881. évi XL. törvénycikk a földadó szabályozásáról szóló 1875:VII. tc. némely 

intézkedéseinek módositása tárgyában. 
1882. évi XXX. törvénycikk a Szerbiával 1881. május 6.-ápril 24. kötött 

kereskedelmi szerzıdésrıl. 
1882. évi XL. törvénycikk a magyar korona országai közös törvényhozása alá 

tartozó viszonyoknak a Horvát- és Szlavonországokkal 1881. évben egyesitett 
horvát-szlavon határırvidéken való rendezésérıl. 

1884. évi IV. törvénycikk az 1879:XX. tc. hatályának megszünése után Szeged szab. 
kir. városában szükséges átmeneti intézkedésekrıl, és az 1882:VII. tc. 2. §-
ában foglalt intézkedésnek módositásáról. 

1885. évi VII. törvénycikk a fırendiház szervezetének módositásáról. 
1886. évi IV. törvénycikk a tömegesen visszatelepülık honositásáról. 
1886. évi XX. törvénycikk a népfölkelésrıl. 
1886. évi XXII. törvénycikk a községekrıl. 
1889. évi VI. törvénycikk a véderırıl. 
1889. évi XXXI. törvénycikk az 1880:XX. tc. némely határozatainak módosításáról. 
1890. évi V. törvénycikk a honvédségrıl. 
1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. 
1948. évi LX. törvény a magyar állampolgárságról. 
1957. évi V. törvény az állampolgárságról. 
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Miniszteri rendeletek 
 
23.901/1892. BM rend. (A magyar állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl 

szóló 1879:L. törvénycikk végrehatása iránt 584/1880. sz. alatt kibocsátott 
körrendelet kiegészítése tárgyában.) Magyarországi Rendeletek Tára, 1892. 
26. folyam, I-II. füzet. 1125-1128. 

44.967/1920. BM rend. (A hazafiatlan, társadalomellenes vagy közerkölcsbe ütközı 
magatartást tanúsított vármegyei alkalmazottaknak a közszolgálatból az 
1920:XI. t. c. 4. §-a alapján való elbocsátásáról.) Magyarországi Rendeletek 
Tára, 1920. LI. évf. I-XII. füzet. 704-709. 

584/1880. BM rend. (A magyar állampolgárság megszerzésérıl és elvesztésérıl 
szóló 1879:L. törvénycikk végrehajtása tárgyában.) Magyarországi 
Rendeletek Tára, 1880. XIV. évf. 1. füzet. 3-12. 

82.560/1892. BM rend. (A magyar állampolgári kötelékbıl való elbocsátásról szóló 
okirat kézbesítése tárgyában.) Magyarországi Rendeletek Tára, 1892. 26. 
folyam, I-II. füzet. 3078-3080. 

24.565/1887. BM rend. (A magyar állampolgárságot igazoló bizonyítványok 
kiadására csak a belügyminiszter illetékes.) Ferenczy, 1930. 152., Czebe, 
1938. 239. 

21.941/1886. BM rend. (Az 1850-es évekig tíz évig háborítatlan és útlevél nélküli 
tartózkodás honfiúságot eredményezett.) Ferenczy, 1930. 115. Czebe, 1938. 
20., 236. 

20.723/1896. BM rend. (Idegenek gyermekei magyar földön születésükkel 
állampolgárságot nem szereznek.) Ferenczy, 1930. 175. 

 
Körrendeletek 
 
33.898/1905. BM körrend. (A cselédadó körüli eljárás szabályozása alkalmából a 

cselédek illetıségének mikénti tárgyalásáról.) Magyarországi Rendeletek 
Tára, 1905. 39. folyam. 481-486. 

44.130/1881. PM körrend. (A magyar állampolgárságért folyamodni szándékozó 
külföldieknek itteni adófizetésük tartalmáról szóló bizonyítványok kiállítása 
tárgyában.) Magyarországi Rendeletek Tára, 1881. 15. évf. 25. füzet. 1681-
1682. 

2.757/1889. BM körrend. (Utasítás az elbocsátási okiratok kézbesítésére.) Ferenczy, 
1930. 183-184. 

 
Miniszteri határozatok 
 
11.915/1897. BM hat. (Elmebeteg magyar honosnak az állampolgári kötelékbıl 

elbocsátásért az illetékes magyar bíróság által kirendelt gondnoknak kell 
folyamodnia.) Belügyi Közlöny, 1897. II. évf. 111. 

8.497/1905. BM hat. (A községi illetıség megállapításának nehézségei nem 
szolgálhatnak okul a törvényes alapon beálló állampolgárság szerzés 
megakadályozására.) Belügyi Közlöny, 1905. X. évf. 333. 

58.993/1903. BM hat. (Özvegy anyjával együtt a magyar állam kötelékébıl kiválni 
óhajtó 12. életévét betöltött kiskorú elbocsátásához ennek formaszerő 
akaratnyilvánítása szükséges. Elbocsátási esetek tárgyalásánál a 
gyámhatóság feladatát csupán a kérdésnek a kiskorú magánjogi viszonyaira 
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gyakorolt hatás szempontjából való vizsgálata képezi.) Belügyi Közlöny, 
1903. VIII. évf. 375. 

23.319/1903. BM hat. (Törvényesített gyermek születése idıpontjától magyar 
állampolgár.) Ferenczy, 1930. 158. 

27.899/1904. BM hat. (A szülı honosítása a nagykorú gyermekére nem terjed ki.) 
Ferenczy, 1930. 159. 

85.999/1895. BM hat. (Házasság által magyar állampolgárságot szerzett nı 
özvegységre jutva sem veszti el házassága által szerzett állampolgárságát s 
annak természetes gyermeke is magyar.) Ferenczy, 1930. 159. 

3.257/1887. BM hat. (Külföldi nı, ha férjétıl csak ágy és asztaltól is van elválasztva, 
önjogán honosítandó.) Ferenczy, 1930. 159-160. 

115.702/1904. BM hat. (A község nem kényszeríthetı arra, hogy külföldi 
állampolgár részére honosítás esetére a községi kötelékbe való felvételt 
kilátásba helyezze.) Ferenczy, 1930. 167., Czebe, 1938. 276. 

29.212/1895. BM hat. (Az oly személy részére kiállított honosítási okirat, aki annak 
kézbesítésétıl számított egy év alatt az állampolgársági eskü letevésére nem 
jelentkezik, hatályát veszti.) Ferenczy, 1930. 174. 

2.320/1889. BM hat. (A nem atyai hatalom alatt álló 12. életévet betöltött kiskorú 
elbocsátásához, ennek formaszerő akaratnyilvánítása és gyámhatósági 
jóváhagyás szükséges.) Ferenczy, 1930., Czebe, 1938. 369. 

33.181/1889. BM hat. (Az elbocsátási okirat kézbesítése akkor történik meg, amikor 
az elbocsátott azt kézhez vette.) Ferenczy, 1930. 181., Czebe, 1938. 379. 

20.504/1895. BM hat. (Az okirat érvényét veszti, ha az elbocsátott nem költözik ki.) 
Ferenczy, 1930. 185., Czebe, 1938. 380. 

10.804/1890. BM hat. (Kiskorú árva gyermekére, kinek törvényes atyja elhalálozása 
idején magyar állampolgárságát távollét által el nem vesztette, az 1879: t.-c. 
31. §-ában foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók. A távollét csak a 
nagykorúság beálltától fogva számítandó.) Ferenczy, 1930. 188., Czebe, 
1938. 387. 

13.459/1894. BM hat. (A kiskorúak magyar honosságukat távollét által nem veszítik 
el, mert a távollét rájuk nézve csak nagykorúságuktól kezdıdik.) Ferenczy, 
1930. 188-189., Czebe, 1938. 392. 

5.025/1891. BM hat. (Gyámhatóság vagy gondnokság alatt álló és külföldön 
tartózkodó egyén távolléte csak önrendelkezési képességének visszanyerésétıl 
fogva számítandó.) Ferenczy, 1930. 189., Czebe, 1938. 391. 

12.384/1891. BM hat. (A legfelsıbb meghívólevél kiállítása a távollét folytonosságát 
megszakítja.) Ferenczy, 1930. 191., Czebe, 1938. 392. 

18.469/1883. BM hat. (Belföldi igazolvánnyal, illetıleg vándorkönyvvel ellátott 
egyén, magyar állampolgári jogát el nem veszti.) Ferenczy, 1930. 190., 
Czebe, 1938. 386. 

2.863/1890. BM hat. (A magyar honosság és községi illetıség megállapítása iránt 
hivatalból tett intézkedés a távollét folytonosságában megszakítást idéz elı.) 
Ferenczy, 1930. 190., Czebe, 1938. 387. 

30.465/1890. BM hat. (A községi illetıségi bizonyítvány a távollét folytonosságát 
megszakítja.) Ferenczy, 1930. 190-191., Czebe, 1938. 385., 388. 

7.685/1891. BM hat. (Adófizetés nem szakítja meg a távollét folytonosságát.) 
Ferenczy, 1930.193-194., Czebe, 1938. 385., 391. 

92.429/1890. BM hat. (A hadmentességi díj lerovása megszakítást idéz elı.) 
Ferenczy, 1930. 191-192., Czebe, 1938. 390. 
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10.340/1891. BM hat. (A népfölkelési lajstromba való felvétel megszakítást idéz elı.) 
Ferenczy, 1930. 192., Czebe, 1938. 302., 385. 

61.930/1880. BM hat. (A magyar állampolgár távollétében megszakítást idéz elı az, 
ha a kiskorú fia magyar hatóság felhívása folytán az illetékes község javára 
sorozás elé lett állítva.) Ferenczy, 1930. 192. 

27.056/1895. BM hat. (Megszakítja a távollétet, ha az apának kiskorú fiát a 
népfölkelıkötelesek közé felvettek.) Ferenczy, 1930. 193., Czebe, 1938. 393. 

 
 
Közigazgatási Bírósági döntések 
 
 
1032/1897. KB elvi határozat: (Ha a cseléd sem az összeírást sem az adólajstromban 

név szerint megnevezve nincsen: a gazdának az 1875:XXIX. t.-c. 11. §-a 
szerint a cseléd után kivetett I. osztályú kereseti adó alapján fizetett községi 
adója a gazda illetıségének megállapításánál figyelembe veendı.) Belügyi 
Közlöny, 1898. III. évf. 167. 

1346/1897. KB elvi határozat: (Az állami özvegyi ellátást a községi pótadó és az 
útadó alól való mentesség nem illeti meg.) Belügyi Közlöny, 1898. III. évf. 
207. 

2753/1898. KB elvi határozat: (Szeretetházi nyilvános elemi iskolai okleveles tanító 
néptanítónak lévén tekintendı, a néptanítókat megilletı községi 
adómentességre igénnyel nem bír.) Belügyi Közlöny, 1899. IV. évf. 365. 

778/1900. KB elvi határozat: (Néptanítók által tanítói minıségükben bírt földek után 
sem tanító, sem a telekkönyvi tulajdon iskolafenntartó testület községi 
pótadóval meg nem róható.) Belügyi Közlöny, 1900. V. évf. 494. 

1240/1899. KB elvi határozat: (Az a körülmény, hogy valaki a rá kivetett és a legtöbb 
adófizetık névjegyzékének összeállításánál számításba vett adó összege ellen 
jogorvoslattal élt, mely a névjegyzék összeállításakor elbírálva még nem volt, 
a névjegyzékbe felvétel, vagy annak sorrendje szempontjából nincs 
befolyással.) BORSOS–SZABOLCSKA, 1. köt. 1937. 51-52.  

1436/1890. KB elvi határozat: (Olyan katonai özvegynek, aki házasságra lépett s 
emiatt 1923. évi május hó 1-én nem állott özvegyi ellátás élvezetébe, újabb 
házasságának megszőnése után kell bejelentenie, hogy hol szándékozik 
állandóan lakni. Az ily özvegyet az e bejelentést követı lakbérnegyed elsı 
napjáig a férje állomáshelyének megfelelı lakáspénz, ettıl kezdve pedig az új 
lakóhelyül bejelentett megfelelı lakáspénz illeti meg.) BORSOS–SZABOLCSKA, 
2. köt. 1937. 431-433. 

 
 
Minisztertanácsi jegyzıkönyvek 
 
 
MtJkv. 66. sz. MOL K 27 (1867. november 27.) 3R/5: A honosítási törvényjavaslat 

módosítása. 
MtJkv. 19. sz. MOL K 27 (1877. március 09.) 21R/27: Kölcsönös megállapodás az 

Osztrák-Magyar Monarchia és Németország között, az állampolgárság 
kérdésében. 

MtJkv. 17. sz. MOL K 27 (1886. január 16.) 46R/60: A hazánkba tömegesen 
visszatelepülık honosításáról szóló törvényjavaslat. 
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MtJkv. 10. sz. MOL K 27 (1880. április 05.) 9R/14: A horvát községi illetıség 
szabályozásáról szóló törvényjavaslat. 

MtJkv. 29. sz. MOL K 27 (1882. április 28.) 27R/30: A tömeges kivándorlás 
meggátolása iránti intézkedések. 

MtJkv. 2. sz. MOL K 27. (1890. február 12.) 6R/29: Az állampolgárságról szóló 
törvény módosítandó szakaszainak részletes tárgyalása. 
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Rövidítések 
 
App: Approbata constitutiok 
Apsz: alapszám 
BM: Belügyminisztérium 
E: Ellenır 
Egy: Egyetértés 
ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
FN: Fırendi Tábla Naplója 
H: A Hon 
HK: Hármaskönyv 
HM: Honvédelmi Minisztérium 
HP: Heti Posta 
Hr: Hírmondó 
ITSZ: Ideiglenes Törvénykezési Szabályok, Landerer és Heckenast sajátja, Pest, 
1861. 
JATE: József Attila Tudományegyetem 
Jksz: jegyzıkönyvi szám 
JPTE ÁJK: Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 
JPTE: Janus Pannonius Tudományegyetem 
KB: Közigazgatási Bíróság 
KI: Képviselıházi Irományok 
KN: Képviselıházi Napló 
KÜN: Kovács Ferencz (szerk.): Az 1843/44-ik évi magyar országgyőlési alsó tábla 

kerületi ülések naplója. 6. köt. Franklin-Társulat, Budapest, 1894. 
MKI: Felséges elsı Ferdinánd Ausztriai Császár Magyar és Csehországoknak e 

néven ötödik apost. Királytól szabad királyi Pozsony városába 1839-dik 
esztendei szent-Iván havának 2-dik napjára hirdetett Magyarország 
Közgyőlésének Irásai. 

MN: Magyar Néplap 
MOL: Magyar Országos Levéltár 
MTA: Magyar Tudományos Akadémia 
MtJkv: Minisztertanácsi jegyzıkönyv 
MÚ: Magyar Újság 
OGT: Országos Gazdakongresszus Tárgyalásai 
OgyI: Országgyőlési Iratgyőjtemény. 1847/8. 
OIN: Az 1843/44. évi Szabad Kir. Pozsony városában tartott Országgyőlési 

Írásoknak, rendi- és fırendi Naplójának betőrendszeri lajstroma. 
OPTK: Általános Osztrák Polgári Törvénykönyv, (ABGB: Allgemeines 

österreichisches bürgerliches Gesetzbuch, Aus der kaiserl. Königl. Hof- und 
Staatsdruckerei, Wien, 1953.) 

PH: Pesti Hírlap 
PL: Pester Lloyd 
PM: Pénzügyminisztérium 
PN: Pesti Napló 
PTE: Pécsi Tudományegyetem 
SZTE: Szegedi Tudományegyetem 



 460 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 
Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott 
értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól származó, 
nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok eredeti lelıhelyét a 
hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált 
források között hiánytalanul feltüntetem. 
 
Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú értekezést 
más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat megszerzése céljából. 
 
E kijelentésemet büntetıjogi felelısségem tudatában tettem. 
 
 
 
2009. június 16. 
 
         
 
        Dr. Varga Norbert 


